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Tabel 1 – Økonomiudvalgets regnskab 2017 

Hele 1.000 kr.   Opr. budget 
2018 Ompl. Till.bev. 

Korr.  
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

Udgifter - i alt U 253.328 1.133 4.275 258.736 256.147 -2.820 2.588 

Indtægter - i alt I -28.139 -1.283 5.258 -24.164 -24.552 -3.588 388 

Netto - i alt N 225.188 -150 9.533 234.572 23.596 -6.407 2.976 

           

Aktivitetsområde:          

Politisk organisation U 7.843  1.455 9.298 8.963 -1.120 335 

           

Administrativ organisation U 245.484 1.133 2.820 249.437 247.184 -1.700 2.253 

  I -28.139 -1.283 5.258 -24.164 -24.552 -3.588 388 

                  

 
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter: 
 
Politisk organisation 
• Byråd 
• Valg 
• Kommissioner, råd og nævn 
 
Administrativ organisation – bl.a.: 
• Puljer – barselspulje, lønpulje og budgetpuljer til overførsler mellem budgetår og uforudsete udgifter 
• Forsikringsområdet 
• Tjenestemandspensioner 
• Kompetenceudvikling 
• Kommunalinformation og stillingsannoncer 
• Indtægter og gebyrer 
• Den central refusionsordning 
• Centrene (løn- og driftsrammer) 
 
 
Regnskabsresultat for Økonomiudvalget 
Økonomiudvalget havde i 2018 et oprindeligt udgiftsbudget på 253,3 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 28,1 
mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 258,7 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 24,2 mio. kr. Samlet set 
er der et merforbrug på 6,7 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på knap 3 mio.kr. 
(netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på udgiftssiden og en 
merindtægt på 0,4 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2018 på udvalgets område. 
 

Ø 
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Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 

    

Overført fra 2017 til budget 2018 -6.510 

Lokale akutmidler 310 

Projekt selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber 116 

Integrationsudvalgt (afholdelse af integrationsrådsvalg i 2018) 14 

Opstartsudgifter ifm. honorering af plejehjemslæger 35 

Centre- overført mer- og mindreforbrug på løn- og driftsrammer 332 

Pulje til overførsel mellem budgetår - alle udvalg -7.317 

    

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018  2.026 

    

Udvalg for dagtilbud og familier   

Kompetenceudvikling - "Afbureaukratiseringspræmie" - Familiehuset -27 

Kompetenceudvikling - Afholdelse af temadag "Fremtidens velfærd"  -30 

    

Udvalg for beskæftigelse og erhverv   

Omplacering af lønsum vedr. Jobcenteret 1.400 

Sammenhængende borgerforløb 200 

    

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

Effektiviseringsinitiativet "Velfærdsteknologisk udvikling" udmøntes til visiterede timer i hjemmeplejen -97 

Implementering af Nexus 200 

    

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling   

Præmieforhøjelse vedr. bygning og løsøre efter tilbagekøb af 23 daginstitutioner fra DOMEA 275 

Strategisk varmeplanlægning 105 

    

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 10.980 

    

Den centrale refusionsordning (SDE) - restafregning 2017  5.800 

Andel reduceret pris- og lønfremskrivning (nedjustering af midtvejsreguleringen) -448 

    

Puljen til uforudsete udgifter:   

Udvalg for digitalisering og innovation - forventet mindreforbrug vedr. diverse IT-projekter 2.568 

Udvalg for kultur, fritid og idræt - underskudsgaranti vedr. Furesø Festival   

Udvalg for byudvikling og bolig - konsolidering af plandata (DUT-midler) -59 

    

Udmøntning af indkøbsbesparelse:   

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 102 

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 630 
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Bemærkning Beløb 

    

Omplacering mellem udvalg:   

Udvalg for digitalisering og innovation - bidrag Udbetaling Danmark (UDK) 3.717 

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv - træning og rehabilitering -357 

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv - tværfagligt team ældre -700 

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv - Lillevang -373 

Udvalg for beskæftigelse og erhverv - kantineordning Jobcenter 100 

    

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 1.649 

    

Puljen til uforudsete udgifter:   

Udvalg for digitalisering og innovation - forventet mindreforbrug vedr. diverse IT-projekter 542 

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling - mindreforbrug energi- og vandbudget 1.000 

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling - husleje kommunale ejendomme 200 

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling - Sydlejren (grønne områder) 226 

Restbudget puljen til uforudsete udgifter tilføres kassebeholdningen -1.466 

    

Udmøntning af indkøbsbesparelse:   

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling - vejbelysning, signalanlæg og færdselsregulering 161 

    

Omplacering mellem udvalg:   

Udvalg for dagtilbud og familier - fastholdelse på myndighedsområdet 300 

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv - Visitationen og tværfagligt team 686 

    

Øvrige: 1.388 

    

Projekt "Tryg start for alle" 503 

Ekstra ressourcer på affaldsområdet 600 
Furesø Kantine - budget overført til køkkenet på Lillevang (levering af mad til driftsgården og Jobcente-
ret) -251 

Ressourcer implementering Nexus - Visitationen 536 

    

Tillægsbevillinger - i alt 9.533 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
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Aktivitetsområde – Politisk organisation 
 
 
Den politiske organisation omfatter: 

 Fælles formål (støtte til politiske partier og vielser) 
 Byrådets løn- og driftsrammer 
 Kommissioner, råd og nævn 
 Valg 
 Udviklingsudvalg 

 
Tabel 3 – Politisk organisation regnskab 2018 

Aktivitetsområde  
Politisk organisation   

Opr.  
budget 

2018 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                

I alt N 7.843 1.455 9.298 8.963 -1.120 335 

          

Fælles formål U 254 9 264 222 32 42 

Byrådet U 6.546 1.387 7.934 7.968 -1.422 -34 

Udvalgenes mødebespisning U 111 58 169 87 24 83 

Kommissioner, råd og nævn U 882 -23 859 630 252 229 

Valg U 0 18 18 27 -27 -9 

Udviklingsudvalg U 50 5 55 30 20 25 

 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2018, hvoraf de væsentligste afvigelser er:  
 
Byrådet (06.42.41) 
Regnskabet på Byrådets bevillingsområde viser en 
merudgift på 0,03 mio. kr. ift. det korrigerede budget 
2018. Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbrug 
vedr. vederlag samt vedr. gratialer og receptioner ifm. 
jubilæer, der har været budgetlagt for lavt. Herudover 
har der været mindreforbrug på fælles udgifter til 
byrådet samt kommissioner, råd og nævn.  
 
Udvalgenes mødebespisning (06.42.41) 
Regnskabet ift. udvalgenes mødeaktiviteter er en 
mindreudgift på 83 t. kr. ift. det korrigerede budget 
2018. 
 
Kommissioner, råd og nævn (06.42.42) 
Regnskabet vedr. kommissioner, råd og nævn viser en 
mindreudgift på 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede bud-
get 2018. Af mindreforbruget vedrører knap 0,1 mio. 
kr. husleje- og beboerklagenævnet, da der har været 
behandlet færre sager end forventet ved budgetlæg-
ningen. Herudover er der mindreudgifter (53.000 kr.) 

vedr. ungeudvalget, hvor der var afsat midler til afhol-
delse af ungevalg i 2018, som ikke blev afholdt.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--PTEnpbZAhWObVAKHVEbBWQQjRwIBw&url=http://8am.af/pashto/kunduz-af-taliban-politic/&psig=AOvVaw0goWxP4L4ZhLa1pdbPbgUc&ust=1518176531692214
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Aktivitetsområde – Administrativ organisation 
 
 
Den administrative organisation omfatter bl.a.: 

 Puljer til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår samt barselspulje 
 Forsikringsområdet 
 Kompetenceudvikling 
 Tjenestemandspensioner 
 Arbejdsmiljø 
 Kommunalinformation og stillingsannoncer 
 Advokatbistand 
 Revision 
 Indtægter og gebyrer 
 Ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri 
 Tolkebistand  
 Mulighedserklæringer 
 Den centrale refusionsordning 
 Løn- og driftsrammer vedr. administrationen 

 
Tabel 4 – Administrativ organisation regnskab 2018 

Aktivitetsområde  
Administrativ organisation 

  Opr.  
budget 

2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

Udgifter - i alt U 245.484 1.133 2.820 24.947 247.184 -1.700 2.253 

Indtægter – i alt I -28.139 -1.283 5.258 -24.164 -24.552 -3.588 388 

Netto - i alt N 217.345 -150 8.078 783 222.632 -5.288 2.641 

                  

Direktion og centerchefer U 15.245   -269 14.975 14.908 337 67 

                  

Administrative udgifter og indt. U 91.877 -61 -3.763 88.053 86.880 4.997 1.173 

  I -24.722 -135 5.644 -19.212 -18.860 -5.862 -352 

                  

Centrenes løn og driftsrammer  U 138.362 1.194 6.853 146.409 145.396 -7.034 1.013 

  I -3.418 -1.148 -386 -4.952 -5.692 2.274 740 
 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2018. 

 

. 
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Regnskabet vedr. administrativ organisation dækker over summen af en række afvigelser (mer-/mindreforbrug), hvor-
af de væsentligste er: 
 
Barselspuljen (06.45.51) 
Barselspuljen udviser et merforbrug i 2018 på 0,8 mio. 
kr. 
Barselsfraværet i 2018 fulgte stort set mønsteret fra 
2017 indtil det sidste kvartal hvor fraværet totalt æn-
drede omfang. Den uventede stigning i barselsfravæ-
ret svarer til en meromkostning på 1,4 mio. kr. 
Samtidigt ændredes sammensætningen af de orlovs-
berettigede idet akademikergrupperne, 3-doblede 
barselsfraværet i forhold til 2016. Dette påvirkede 
timeomkostningen for barselsfravær i et ikke forudset 
omfang. Lønsummen i barselspuljen blev i perioden 
2016 -2018 fremskrevet med 6,27 %, mens timeom-
kostningen for de barslende steg med 9,32 %, hvilket i 
sig selv medførte en meromkostning  på 0,4 mio. kr. 
 
Figur 1 - Barselsfravær 

 
 
 
Budgetpuljer (06.52.76) 
Det oprindelige budget 2018 til puljen til overførsler 
mellem budgetår og uforudsete udgifter udgjorde 7,9 
mio. kr.  
I forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018, 
der blev udvalgsbehandlet i marts 2018, blev der an-
vendt 7,3 mio. kr.  
Ved budgetopfølgning I 2018 blev der anvendt netto 
0,5 mio. kr. af puljen og ved budgetopfølgning II 2018 
blev puljen tilført netto 0,4 mio. kr. I forbindelse med 
budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 blev rest-
budgettet på 1,5 mio. kr. tilført kassebeholdningen.  
 
Forsikringer (06.52.74) 
Regnskabsresultat for 2018 på forsikringsområdet 
viser samlet et mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. 
(netto). 
 
Mindreforbruget vedrører hovedsageligt selvforsik-
ringspuljen. Af den afsatte pulje på 1,5 mio. kr. til 
dækning af selvforsikrede skader viser regnskabet et 
mindreforbrug på 0,13 mio. kr. Hertil kommer ikke 

budgetlagte indtægter vedr. erstatning modtaget ifm. 
med kommunens entrepriseforsikring.  
 
Da Furesø Kommune er 100 % selvforsikret vedr. ar-
bejdsulykker og ansvarsskader skal eventuelle mindre-
forbrug hensættes til brug for dækning af fremtidige 
udgifter i forbindelse med arbejdsskader m.v. Der er i 
alt hensat 8,8 mio. kr. til dækning af forpligtigelser på 
arbejdsskadeområdet. Den samlede forpligtigelse 
ultimo 2018 er i januar 2019 opgjort til 8,5 mio. kr. af 
kommunens forsikringsmægler Willis Towers Watson. 
 
 

 
 
 
Tillidsrepræsentanter (06.45.51) 
Mindreforbruget vedr. frikøb af valgte tillidsrepræsen-
tanter udgør 0,5 mio. kr. i 2018. 
Der har i løbet af 2018 været en stor udskiftning i 
kredsen af fællestillidsrepræsentanter. 
Dette har medført genforhandling af frikøbsaftaler og 
perioder uden valgte honorerede tillidsvalgte. 
herudover er ordningen i 2018 omlagt, så der i højere 
grad kompenseres for Hoved-MED´s arbejde. 
 
Udgiften forventes fremover igen at svare til det bud-
getlagte. 
 
 
Kommunalinformation og stillingsannoncer 
(06.45.51) 
Regnskabet viser et mindreforbrug på knap 0,2 mio. 
kr. ift. det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. Budget-
tet er ved budgetopfølgningerne i 2018 blevet nedju-
steret med 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., 
omlægning til ny hjemmeside. I 2019 vil der, når den 
nye hjemmeside er i drift, komme udgifter til nyt int-
ranet.  
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Kompetenceudvikling (06.45.51) 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. 
det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Budgettet er 
ved budgetopfølgningerne i 2018 blevet nedjusteret 
med 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes generel 
påholdende, herunder at forbruget af eksterne konsu-
lenter er kraftigt reduceret. En stor del af den tværgå-
ende kompetenceudvikling løftes med interne res-
sourcer og medarbejdere. Der er med afsæt i drøftel-
ser med Furesøs ca. 140 ledere og HovedMED igangsat 
et tværgående ledelsesudviklingsforløb i slutningen af 
2018.  
 
 
Revision (06.45.51) 
Kontoen for revision udviser ved årets udgang et for-
brug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 
0,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 0,4 mio. kr. 
Mindreforbruget skyldes at der ikke i regnskabsår 
2018 har været udgifter til ekstra revisionsindsats fra 
kommunens eksterne revisionsfirma udover den så-
kaldte basisrevision. 
 
 
Ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri 
(00.25.18/00.25.19) 
Regnskabsresultatet for 2019 viser et samlet mindre-
forbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 
2,1 mio. kr. 
 
Regnskabsresultatet for 2018 viser et samlet mindre-
forbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget på 
2,1 mio. kr. 
 
Driftssikring af boligbyggeri udviser en samlet udgift 
på 1.990 t. kr. dette er et mindreforbrug i forhold til 
det korrigerede budget på ca. 124 t. kr. Mindreforbru-
get kan henføres til, at der er opkrævet et mindre 
beløb til driftssikring end forventet ved det korrigere-
de budget. 
 

 
 
 
Almene boliger (00.25.18) 
Regnskabet omfatter følgende områder: 
 Lejetab (tomgangsleje) 
 Istandsættelse af fraflyttede boliger 
 
Lejetab (tomgangsleje) dækker over den husleje kom-
munen skal betale til boligselskaberne for ledige leje-
mål, hvor kommunen ikke har frasagt sig anvisnings-
retten. 
Istandsættelse af fraflyttede boliger vedrører istand-
sættelse for de lejligheder, hvor kommunen har haft 
anvisningsretten, såfremt de pågældende lejere ikke 
selv har haft mulighed for at betale regningen. Kom-
munen er derfor forpligtet til at betale istandsættel-
sen. 
 
Regnskabsresultatet vedr. lejetab samt istandsættelse 
viser et mindreforbrug på et merforbrug på 0,1 mio. 
kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. 
Mindreindtægten skyldes hovedsageligt, at der ikke er 
hjemtaget den budgetlagte refusion vedr. flygtninge-
boliger, da udgifterne til hhv. lejetab og istandsættelse 
har været lavere end forventet ved budgetlægningen. 
Der er 100 % refusion på området. 
 
 
Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendoms-
skat (06.45.51) 
Udgifterne til tinglysning af ejerpantebreve i forbindel-
se med lån til betaling af ejendomsskat udviser i for-
hold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 
186 t. kr. Der var oprindeligt budgetlagt med et budget 
på 0,9 mio. kr. Budgettet er ved budgetopfølgningerne 
i løbet af 2018 nedjusteret med i alt 0,3 mio. kr. Min-
dreforbruget kan henføres til, at der er ydet færre lån 
til betaling af ejendomsskat end forventet ved det 
korrigerede budget.  
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicqNqPt5bZAhUPb1AKHV9jCPoQjRwIBw&url=https://www.robert-spengler.de/mut-zum-perspektivwechsel-dann-gelingt-die-kommunikation-auch-mit-komplementaer-typen-33/&psig=AOvVaw3bbt05z79kQcJkkwcmGoc9&ust=1518183124168100
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD356N2LHZAhXHY1AKHTT8CS0QjRwIBw&url=https://www.licitationen.dk/article/view/585073/beboere_designer_selv_nye_aeldreboliger&psig=AOvVaw0OB-7GwpVnYMdq_IiWkWUi&ust=1519119708219462
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Administrationsbidrag Udbetaling Danmark - UDK 
(06.45.51) 
Administrationsbidraget til UDK er blevet 0,9 mio. kr. 
lavere end budgetteret. Dette skyldes, at der i januar 
2018 er blevet opkrævet et lavere månedligt beløb 
pga. regulering vedr. 2017, der først er sket i 2018.  

 
 
Den centrale refusionsordning / særligt dyre en-
keltsager (05.22.07) 
Udgifter afholdt jf. lov om social service på borgere ml. 
0-67 år er omfattet af den centrale refusionsordning 
(funktion 05.22.07). Ifølge refusionsordningen modta-
ger kommunen refusion til dækning af henholdsvis 25 
pct. og 50 pct. af udgifterne i de særligt dyre enkeltsa-
ger. Der er forskellige refusionssatser for børn og unge 
under 18 år samt for voksne ml. 18-67 år. For voksne 
mellem 18-23 år kan der under særlige omstændighe-
der hjemtages refusion jf. refusionssatserne for børn 
og unge. 
 
Refusionsindtægterne hjemtages på baggrund af ud-
gifter afholdt til bl.a. familiepleje, opholdssteder og 
døgninstitutioner for børn og unge, forebyggende 
foranstaltninger, hjemmeplejeydelser, hjælpemidler 
(herunder boligindretning og biler), kvindekrisecentre, 
længerevarende og midlertidige botilbud til voksne 

med særlige behov, aktivitets- og samværstilbud, 
merudgifter til børn og voksne med fysiske og psykiske 
vanskeligheder samt tabt arbejdsfortjeneste. 
 
I 2018 var det oprindelige budget på 18,2 mio. kr. Ved 
budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 fik området tilført 
en indtægtsbevilling på 5,8 mio. kr. baseret på dels 
den endelige restafregning for 2017, berigtigelser for 
2014 – 2016 og dels nedjustering af budgettet til det 
forventede udgifts- og indtægtsniveau for året.  
Det korrigerede budget er derfor på 12,4 mio. kr. Der 
er hjemtaget ca. 75.000 kr. mindre end budgettet. 
Dette korrigeres i forbindelse med aflæggelse af den 
endelige restafregning for 2018, som afsluttes i maj 
2019. Eventuelle mer- eller mindreindtægter vil indgå i 
regnskab 2019. Området viser et regnskabsresultat på 
12,3 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 99,4 
pct. 
 
Mulighedserklæringer (06.45.51) 
Der et merforbrug på 0,4 mio. kr. ift. det korrigerede 
budget på 2,4 mio. kr.  
Merforbruget vedrører hovedsageligt beskæftigelses-
området. 
I 2018 udviser regnskabet vedrørende muligheds- og 
lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet et merfor-
brug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Merforbruget skyldes, at det faktiske forbrug er højere 
end det forventede forbrug ved budgetlægningen.   
 
 
Løn- og driftsrammer administrationen (06.45) 
I henhold til gældende interne regler og som led i den 
interne styring er det den enkelte centerchefs ansvar 
at tilpasse den løbende effektivisering af de admini-
strative ressourcer. Det betyder, at der både overføres 
mindreforbrug og merforbrug vedr. løn- og driftsram-
mer mellem årene, således at der sikres den bedst 
mulige optimering af ressourcerne. 
Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug.  
Mindreforbruget skyldes bl.a. en periode med udskift-
ninger af flere centerchefer og vakante stillinger.  
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiequ2p2LHZAhXNaVAKHZPCDl8QjRwIBw&url=http://www.taarnby.dk/borger/personlige-forhold/skat-og-opkraevning/laan-til-ejendomsskat&psig=AOvVaw3Odop9I8vtB9ymsoXVrgOH&ust=1519119772626291
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjbXLzZbZAhXRLFAKHdTAB_MQjRwIBw&url=https://www.nordfynsbib.dk/print/news/aendringer-til-udbetaling-danmark&psig=AOvVaw1XejHaqja0ruxzyc9rsiYx&ust=1518189183436638
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Hovedkonto 07 – Renter, tilskud- og udligning og skatter 
 
 
Hovedkonto 07 omfatter: 

 Renter 
 Tilskud- og udligning 
 Moms 
 Skatter 

 
Tabel 5 – Hovedkonto 7, regnskab 2018 

Hovedkonto 07   

Opr. 
budget 

2018 

 
Ompl. 

 

 
Till. bev. 

 

Korr. 
budget 2018 

 

Regnskab 
2018 

Rest korr. 
budget 

Forb. % 
 

                  

Udgifter - i alt U 346.630 -10 21.116 353.936 351.006 2.894 99,2 

Indtægter – i alt I -2.889.167 10 5.779 -2.869.578 -2.871.525 1.947 100,1 

Netto – i alt N -2.542.537 0 26.895 -2.515.642 -2.520.519 4.841 100,2 

                  

Renter U 32.507 -10 -205 32.292 31.750 542 98,7 

  I -9.350 10  -9.340 -14.069 4.729 150,6 

Tilskud- og udligning U 314.123 0 21.971 322.294 322.259 -1 100,0 

  I -248.664 0 8.171 -226.693 -226.956 263 100,1 

Moms U 0    -650  -650 -3.003 2.353 460,0 

Skatter I -2.631.153   -2.392 -2.633.545 -2.630.500 -3.045 99,9 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende hovedkonto 07 en merindtægt på 4,8 mio. kr. som primært kan hen-
føres til merindtægter fra renter.  
 

 
 
  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj26s_zgaLhAhXhwqYKHdBHDNAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/no/kalkulator-telle-hvordan-beregne-1019936/&psig=AOvVaw2ftQRZy5Lru-OxwTfcjFKF&ust=1553765495144057
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Renter 
 
 
Tabel 6 – Renter, regnskab 2018 

Renter   
Opr. 

budget 
2018 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Rest korr. 
budget 

2018 

            

Udgifter - i alt U 32.507 32.292 31.750 542 

Indtægter – i alt I -9.350 -9.340 -14.069 4.729 

Netto – i alt N 23.157 22.952 17.681 5.271 

        

07.22 Renter af likvide aktiver U 0 0 325 -325 

  I -6.400 -6.540 -11.705 5.165 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender U 0 117 477 -360 

  I -150 -417 -494 77 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender U 0 0 0 0 

  I -2.800 -2.500 -2.674 174 

07.35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder U 102 102 27 75 

  I 0 0 0 0 

07.52 Renter af kortfristet gæld U 1.000 1.000 229 771 

  I 0 0 0 0 

07.55 Renter af langfristet gæld U 31.405 31.190 31.492 -302 

  I 0 0 0 0 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende renter en merindtægt på ca. 5,3 mio. kr. når det sammenholdes med 
det korrigerede budget 2018. 
 
Renter af likvide aktiver (07.22) 
07.22.05 
Under funktionen er der registreret en udgift på ca. 
0,3 mio. kr. der vedrører overtræksrenter kommunen 
har betalt til banken vedr. kommunens kassekredit. 
Beløbet var oprindeligt ikke budgetlagt. 
 
07.22.08 
Årets regnskabsresultat udviser en indtægt på ca. 11,7 
mio. kr. Der var budgetlagt med en indtægt på 6,5 
mio. kr. Den større renteindtægt i forhold til det korri-
gerede budget på ca. 5,1 mio. kr. kan henføres til ud-
bytter og realiserede renteindtægter fra kommunens 
kapitalforvaltere. 
 
 
 

 
Renter af kortfristede tilgodehavender (07.28) 
07.28.14 
På denne funktion er der netto registreret indtægter 
på 0,4 mio. kr. blandt andet vedr. beregning af renter 
ved for sen betaling af krav til kommunen. Der har ikke 
fuldt ud været budgetlagt med disse indtægter under 
denne funktion. 
 
07.28.15 
Under denne funktion var der budgetlagt med en 
renteudgift på 0,2 mio. kr. Ved årets udgang er der 
realiseret en samlet renteudgift under denne funktion 
på ca. 0,4 mio. kr. Udgifterne vedrører diverse renter 
og gebyrer i forbindelse med for sen betaling af faktu-
raer mv.  
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Renter af langfristede tilgodehavender (07.32) 
07.32.23 
Under denne funktion var der forventet en renteind-
tægt på 0,1 mio. kr. i forbindelse med opkrævning og 
administration af lån til beboerindskud. Ved årets 
udgang var der registreret en indtægt på ca. 0,016 
mio. kr. 
 
07.32.25 
Under denne funktion var der forventet en renteind-
tægt på 2,4 mio. kr. i korrigeret budget 2018 Samlet 
set er der under funktionen bogført en indtægt på 2,7 
mio. kr. Ved årets udgang var der registreret en rente-
indtægt på ca. 0,1 mio. kr. vedr. kommunens lån til 
Furesø Spildevand, ca. 2,4 mio. kr. vedr. lån til betaling 
af ejendomsskatter, samt ca. 0,2 mio. kr. som hidrører 
fra garantiprovision for de lån som Furesø Kommune 
garanterer for.   
 
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 
(07.28) 
07.35.35 
Ved årets udgang er der registreret en renteudgift på 
0,02 mio. kr. Udgiften er opgjort på baggrund af mel-
lemværendets størrelse primo og ultimo regnskabs-
året. Der var forventet en udgift på 0,1 mio. kr., men 
på grund af det lave renteniveau er der realiseret en 
mindre renteudgift end forventet. 
 
Renter af kortfristet gæld (07.52) 
07.52.56 
Budget 2018 udgør 1 mio. kr. Ved årets udgang er der 
realiseret en udgift på ca. 0,22 mio. kr. Renteudgifter-
ne kan henføres til tilbagebetalinger af for meget op-
krævet grundskyld hos borgerne i forbindelse med 
SKAT`s nedsættelser af grundværdierne.  
 
Renter af langfristet gæld (07.55) 
07.55.63 
Under denne funktion er der forventet en udgift på 0,2 
mio. kr. i renteudgifter vedr. kommunens selvejende 
institutioner. Udgiften vedrører Ryetbo og regnskabs-
resultatet svarer stort set til forventningen i korrigeret 
budget 2018. 
 
07.55.64 
Under denne funktion registreres udgifter til kommu-
nens lån i Kommunekredit. Ved årets udgang er der 
god overensstemmelse mellem korrigeret budget og 
regnskab 2018 på 31,3 mio. kr. 
 
 
 

 
Renter af kurstab og -gevinster (07.58) 
07.58.78 
Der er ikke registreret hverken indtægter eller udgifter 
under funktionen. 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlaexgqLhAhVMdJoKHf0HDjAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hedensted.dk/borger/oekonomi-og-tilskud/folkepension-og-tillaeg/helbredstillaeg&psig=AOvVaw29GPd4-5CBuBPfVJta1oRn&ust=1553765679510160


Furesø Kommune – Regnskab 2018 
Økonomiudvalget 
 

13 
 

 
 
Tilskud- og udligning 
 
 
Tabel 7 – Tilskud- og udligning, regnskab 2018 

Tilskud- og udligning 
 Opr. 

budget 
2018 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Rest korr. 
budget 

2018 

          
Udgifter - i alt U 314.123 322.294 322.295 -1 

Indtægter – i alt I -248.664 -226.693 -226.956 263 

Netto – i alt N 65.459 95.601 95.339 262 

      

07.62 Udligning og generelle tilskud U 314.123 322.294 322.295 -1 

 I -248.664 -226.693 -226.956 263 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende tilskud- og udligning en merindtægt på 0,3 mio. kr.   
 
 

 
 
Udligning og generelle tilskud (07.62) 
07.62.80 
Statstilskuddet til kommunen er 262 t. kr. højere end 
forudsat, idet midtvejsreguleringen af statstilskuddet 
for 2018 har været lavere end forudsat i budgetop-
følgning II-2018.  
 
07.62.81 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2018 i forhold til 
korrigeret budget 2018. 

 
 
07.62.82 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2018 i forhold til 
korrigeret budget 2018. 
 
07.62.86 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2018 i forhold til 
korrigeret budget 2018. 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEiq6TgqLhAhXmx6YKHXkkBQ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/nyheder/indland/forstaa-robin-hood-systemet-mister-eller-faar-din-kommune-penge&psig=AOvVaw0bHioEi5DIGg4Fv0eK4s-V&ust=1553765620539115


Furesø Kommune – Regnskab 2018 
Økonomiudvalget 
 

14 
 

 
Moms 
 
 
Tabel 8 – Moms, regnskab 2018 

Moms 
 Opr. 

budget 
2018 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Rest korr. 
budget 

2018 

          
Udgifter - i alt U 0 -650 -3.003 -2.353 

Indtægter – i alt I 0 0 0 0 

Netto – i alt N 0 -650 -3.003 -2.353 

      

07.65 Moms U 0 -650 -3.003 -2.353 

 I 0 0 0 0 

 
 
Moms (07.65) 
07.65.87 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende refusion af købsmoms en mindreudgift på 2,4 mio. kr.   
Merudgiften skyldes, at der netto er udgiftsført en regulering vedrørende tidligere år på ca. 3.2 mio. kr. 
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Skatter 
 
 
Tabel 9 – Skatter, regnskab 2018 

Skatter 
 Opr. 

budget 
2018 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Rest korr. 
budget 

2018 

           
Udgifter - i alt U -2.631.153 -2.633.545 -2.630.500 -3.045 

Indtægter – i alt I 0 0 0 0 

Netto – i alt N -2.631.153 -2.633.545 -2.630.500 -3.045 

      

07.68 Skatter U -2.631.153 -2.633.545 -2.630.500 -3.045 

 I 0 0 0 0 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende skatter en merindtægt på 1,9 mio. kr.   
 
 
Skatter (07.68) 
07.68.90 - Indkomstskat 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2018 i forhold til 
vedtaget budget 2018. 
 
07.68.92 - Selskabsskat 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2018 i forhold til 
vedtaget budget 2018. 
 
07.62.93 – Anden indkomstskat 
Der er en afvigelse på 10 t. kr. i afregning vedr. for-
skerordning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.68.94 – Grundskyld 
Under grundskyld er der registreret en mindreindtægt 
på ca. 3,1 mio. kr. 
Hovedparten af afvigelsen kan henføres til at der fejl-
agtigt ved budgetopfølgning lll blev vurderet at udgif-
ten til de såkaldte indfrysningslån var ca. 3 mio. kr. 
højere end det reelle regnskabstal. 
Udgiften til kommunens indefrysningslån i 2018 er 
blevet fuldt ud lånefinansieret med ca. 10,1 mio. kr.   
 
07.68.95 - Dækningsafgifter 
Der er merindtægter fra dækningsafgifter svarende til 
40 t. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Afvigelsen 
skyldes færre tilbagebetalinger end forventet i 4. kvar-
tal 2018.  
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Hovedkonto 08 – Balanceforskydninger 
 
 
Hovedkonto 08 omfatter: 

 Balanceforskydninger 
 

Tabel 10 – Balanceforskydninger, regnskab 2018 
Hovedkonto 08   Opr. bud-

get 2018 
Ompl. Till. bev. Korr. 

budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Rest korr. 
budget 2018 

                

Udgifter - i alt U 156.101 150 -66.187 90.065 55.723 34.341 

Indtægter – i alt I -138.188 0 15.845 -122.343 -37.802 -84.542 

Netto – i alt N       17.913             150      -50.342        -32.279        17.921  -50.200  

               

0822 Forskydninger i likvide aktiver U 0 150  -83.179 -83.029 -93.979 10.950 

0822 Forskydninger i likvide aktiver I -43.809     -43.809 0  -43.809 

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U         -786 786 

0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U         853 -853 

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 14.000   16.137  30.137 25.830 4.307 

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender I -31.250   21.845  -9.405 -12.139 2.734 

0838 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning U     -3 3 

0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater U         -17.848 17.848 

0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U         -50 50 

0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater I 0     0 17.785 -17.785 

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I         -501 501 

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U 44.129      44.129  43.174 955 

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I -44.129      -44.129  -17.947 -26.182 

0855 Forskydninger i langfristet gæld U 97.972  855  98.827 98.532 295 

0855 Forskydninger i langfristet gæld I -19.000   -6.000  -25.000 -25.000 0 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende Hovedkonto 08 en mindreindtægt på 50,2 mio. kr. i forhold til korri-
geret budget 2018.  
 
Forskydninger i likvide aktiver (08.22) 
08.22.01 
Under denne funktion registreres kommunens kontant 
kasser. 
 
08.22.05 
Under denne funktion registreres kommunens indskud 
i pengeinstitutter, samt kommunens kassekredit. Sam-
let set er der registreret en gæld på kommunens kas-
sekredit således, at der ultimo året netto er registreret 
et udlån til kommunen per den 31. december 2018 på 
ca. 281,8 mio. kr. I forhold til primo året er der en 

stigning i træk på kassekreditten på 92 mio. kr. som 
kan henføres til kommunens kassekredit. 
 
08.22.08 
Under denne funktion registreres kommunens obliga-
tionsbeholdning samt kommunens indskud hos kapi-
talforvaltere. Samlet set er der sket en nedgang af 
beholdningerne under denne funktion på ca. 1,9 mio. 
kr. Faldet kan især henføres til et fald i kommunens 
egen obligationsbeholdning (nedgangen kan henføres 
til udtrækning og et ikke realiseret kurstab i indskud-
det hos kapitalforvalterne). 
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Forskydninger i tilgodehavender hos staten 
(08.25) 
08.25.12 
Funktionen er tilgodehavender hos staten på refusi-
onsbelagte områder. I løbet af året er tilgodehavendet 
faldet med ca. 0,8 mio. kr., hvilket kan henføres til 
restafregning for blandt andet kontanthjælpsområdet 
mv.  
 
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 
øvrigt (08.28) 
08.28.14 
Under denne funktion registreres tilgodehavender hos 
borgerne, der blandt andet opkræves via kommunens 
opkrævningssystem. I løbet af året er tilgodehavendet 
fladet med ca. 7,5 mio. kr.  Faldet i kommunes tilgo-
dehavender kan bl.a. henføres til en opstramning af 
udsendelse af opkrævninger på fx. for meget modta-
get ydelse på kontanthjælpsområdet samt andre om-
råder, samt en nedgang vedr. tilgodehavender fra 
ejendomsskat som hvor ændrede forretningsgange 
har medført at restancen næsten er bragt ned til nul.  
 
08.28.17 
Under denne funktion registreres ”teknisk” mellem-
regning med nuværende og efterfølgende regnskabs-
år. Saldoen er ”teknisk” og udlignes automatisk i det 
efterfølgende regnskabsår. Kontoen er steget med ca. 
8,3 mio. kr. i forhold til forrige år. 
 
Forskydninger i langfristede tilgodehavender i 
øvrigt (08.32) 
08.32.21 
Kontoen for aktier og andelsbeviser indeholder kom-
munens andele i HNG, Vest Forbrænding mv. og skal 
optages til indre værdi efter ejerandel.   
 
08.32.23 
Kontoen indeholder kommunens tilgodehavender for 
lån ydet til beboerindskud. Kontoen udviser en stig-
ning på ca. 1,1 mio. kr. 
 
08.32.24 
Kontoen udviser en saldo på 0 kr. Kontoen vedr. ind-
skud i Landsbyggefonden som regnskabsmæssigt skal 
nulstilles ved regnskabsårets udgang. 
Der er i 2018 udbetalt 21,6 mio. kr. vedr. grundkapital 
til Ryetbo og Jonshøj.  
Se tabel 11 og 12 for yderligere oplysninger omkring 
grundkapital. 
 
08.32.25 
Funktionen indeholder langfristede udlån.  

Saldoen består hovedsageligt af lån ydet til pensioni-
ster til betaling af ejendomsskatter som netto er for-
øget med ca. 3,3 mio. kr. Ved årets udgang er der 
registreret et tilgodehavende på ca. 230,8 mio. kr. 
(netto). Herudover indeholder funktionen bl.a. deposi-
tum ifm. med køb af foranstaltninger for voksne (9,1 
mio. kr.) Derudover er der under funktionen registre-
ret kommunens tilgodehavende i form af lån ydet til 
Furesø Spildevand. Lånet er nedbragt med ca. 9 mio. 
kr., hvilket er det normale afdrag på lånet. Saldoen 
udgør ultimo regnskabsåret ca. 4,1 mio. kr. 
 
08.32.27 
Kontoen indeholder deponerede midler som frigives 
over de kommende regnskabsår. Ved årets udgang er 
der vedr. gl Farum aftale deponeret 2,3 mio. kr. og 65 
mio. kr. vedr. Furesø aftalen samt 31 mio. kr. vedr. 
Plejecenter Svanepunkt, og ca. 16,8 mio. kr. vedr. salg 
af HMN. 
 
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 
m.v. (08.42) 
08.42.43 
Under denne funktion er der registreret kommunens 
legater, der foreligger kontant. 
 
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 
m.v. (08.45) 
08.45.47 
Under denne funktion er der registreret gæld vedr. 
legater samt skadesløsbreve vedr. lån ydet til betaling 
af ejendomsskatter, samt arbejder og entrepriser. 
 
Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51) 
08.51.52 
Denne funktion indeholder registrering af gæld til 
staten for diverse refusionsbelagte områder. Gælden 
til staten er ved årets udgang steget med ca. 0,5 mio. 
kr. når der sammenlignes med 2017.  
 
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52) 
08.52.53 
Kontoen viser kommunens mellemværende med kir-
ken. Gælden er ved årets udgang uændret i forhold til 
forrige og udgør en gæld til kirken på ca. 2,3 mio. kr., 
hvilket skyldes at kirken efter aftale ikke har fået ud-
betalt hele deres tilgodehavende. 
 
08.52.56 
Kontoen viser leverandørgælden ved årets udgang, 
som blandt andet er registreret i kommunens beta-
lingssystemer. Gælden er faldet med ca. 7,3 mio. kr., 
når der sammenlignes med regnskabsår 2017.  
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08.52.59 
Under denne funktion registreres diverse mellemreg-
ningskonti, som kommunen anvender til administrati-
on af flere forskellige områder herunder lønsystem, 
feriepenge, moms osv. Gælden under denne funktion 
er ved årets udgang faldet med 1,2 mio. kr. (netto), 
mens tilgodehavende moms fra Staten er faldet med 
0,2 mio. kr. 
 
Forskydninger i langfristet gæld i øvrigt (08.55) 
08.55.63 
Under denne funktion er registreret gæld til selvejen-
de institutioner. 
 

08.55.70 
Under denne funktion er registreret kommunens øvri-
ge langfristede gæld til kommunekredit. I årets løb er 
gælden netto faldet med 74,5 mio. kr. Under funktio-
nen er der i årets løb registreret låneoptagelse på ca. 
25 mio. kr. samt afdrag på ca. 93 mio. kr. 
Under denne funktion indgår nu også kommunens 
gæld i forbindelse med Furesø aftalen og restgælden 
vedr. dette lån udgør ca. 2.350 mio. kr. 
 
08.55.77 
Under denne funktion registreres kommunens langfri-
stede gæld vedrørende ældreboliger. Gælden udgør 
ca. 14,8 mio. kr. 

 
Grundkapital 2018 
Der var i 2018 budgetlagt med i alt 10 mio. kr. til 
grundkapital. Budgettet blev ved budgetopfølgning I 
og II tilrettet ift. forskydninger i grundkapital tidligere 
år således, at det korrigerede budget 2018 udgjorde i 

alt 57,1 mio. kr. Ved budgetopfølgning III blev det 
forventede mindreforbrug på 16,7 mio. kr. tilført kas-
sen. Det samlede regnskabsresultat blev på 21,6 mio. 
kr. Mindreforbruget, på i alt 35,4 mio. kr., genbevilges 
i 2019 og 2020 jf. tabel 12. 

 
  
Tabel 11 – grundkapital (budget) 

Budgetoverblik 2018 Opr.  
budget BO I  BO II BO III Korr.  

budget 
Regnskab 

2018 
Rest  

budget 

                

I alt        10.000         36.800         10.300      -16.742         40.358         21.622         18.736  

                

Almene boliger 10.000 -10.000     0   0 

Grundkapital Svanepunktet   1.000 200 -1.200 0   0 

Grundkapital Midgård seniorbofælles   7.000     7.000 2.232 4.768 

Grundkapital Lejerbo afd. 45-1 Farum   5.000 1.100   6.100 641 5.459 

Grundkapital Lejerbo afd. 45-2 Farum   6.200 1.000 -5.092 2.108 2.626 -518 

Grundkapital Sydlejren (Furesø boligselskab)   9.000     9.000   9.000 

Grundkapital Jonshøj (voksenbofællesskab)   7.000 -1.000 -250 5.750 5.750 0 

Grundkapital Ydungård (Langhusgrunden)   10.100 100 -10.200 0   0 

Udbud blandt alle almene boligselskaber   1.500 -1.500   0   0 

Ryetbo Plejecenter IV     10.400   10.400 10.373 27 
 
+Tabel 12 – grundkapital (overførsel) 
Overføres fra 2018 til 2019 (mio. kr.) 2019 2020 

Grundkapital Midgård seniorbofælles 5,6   

Grundkapital Lejerbo afd. 45-1 Farum (tagboliger) - erstattes af nyt projekt   6,5 

Grundkapital Lejerbo afd. 45-2 Farum (familieboliger) 3,6   

Grundkapital Sydlejren - Skovhusene (Furesø boligselskab) 9,0   

Grundkapital Ydungård (Langhusgrunden) 2,0 8,4 

Jonshøj 0,3   

 I alt 20,5 14,9 
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valg for digitalisering og innovation 

 
 
 
 
Tabel UDI 1 – Udvalgets regnskab 2018 

Hele 1.000 kr. 
 

Opr. budget 
2018 Till.bev. 

Korr.  
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

               

Udgifter - i alt U 44.424 -1.111 43.312 40.065 4.359 3.247 

Indtægter - i alt I -737 1 -735 -1.818 1.081 1.082 

Netto - i alt N 43.688 -1.112 42.577 38.248 5.440 4.329 

               

Aktivitetsområde – IT-strategi, digitalisering 
og sikkerhed U 44.324 -1.112 43.212 40.065 4.259 3.147 

 i -737 1 -736 -1.818 1.082 1.082 

Aktivitetsområde – Borgerinddragelse U 101 -1 100 0 100 100 

 
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter: 
• Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område, herunder kanal- og servicestrategi samt 

innovationsmodeller mv. 
• Anlægsplaner og budget i øvrigt inden for udvalgets område 
 
Udvalg for digitalisering og innovations driftsbudget er opdelt i 2 overordnede aktivitetsområder. Neden-
stående tabel viser de to aktivitetsområder, hvor der pt. er budgetlagt samt hvilke delområder det enkelte 
aktivitetsområde består af.  
 
 
 
 
 
Tabel UDI 2 – Oversigt aktivitetsområder 

Borgerinddragelse IT, digitalisering, sikkerhed 
• Borgerinddragelse 
• Høringer 
• Brugerundersøgelser 

• IT-området 
• IT-forsyningen 
• Sikkerhed 
• Digitalisering 

 
 
Regnskabsresultat for Udvalg for digitalisering og innovation 
Udvalget havde i 2018 et oprindeligt udgiftsbudget på 44,4 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 0,7 mio. kr. 
samt et korrigeret udgiftsbudget på 43,3 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 0,7 mio. kr. Samlet set er der et 
mindreforbrug på 5,4 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og 4,3 mio.kr. (netto) i forhold til det korrige-
rede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 1,1 mio. kr. på 
indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.  
 

U 
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Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2018 på udvalgets område. 
 
Tabel UDI 3 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 

Overført fra 2017 til budget 2018 6.140 

Vagtplanløsning 388 

Udskiftning af ESDH-system 851 

Fagsystem for Center for By og Miljø 298 

Systemunderstøttelse til Center for Børn og Voksne 298 

Identity and Access Management (IDM) 792 

Switche til netværk 497 

OS2-OM (system til registrering af organisationsdata) 249 

KOMBIT Monopoludbud 159 

 BBR og DAR  129 

KOMBIT projektressourcer 279 

IT-sikkerhed, herunder EMM 900 

Nyt omsorgssystem på voksen- og ældreområdet (NEXUS) 1.300 

  

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 -6.373 

Generel nedjustering af pris- og lønstigningerne – midtvejsregulering bloktilskud -88 

Administrationsbidrag Udbetaling Danmark flyttes til ØU -3.717 

Forventet mindreforbrug tilført puljen til uforudsete udgifter under ØU -2.568 

    

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 -542 

Forventet mindreforbrug tilført puljen til uforudsete udgifter under ØU -542 

  

Øvrige: -336 

KOMBIT projektressourcer – overført til Center for Økonomi og Ressourcer under ØU -336 

  

Tillægsbevillinger - i alt -1.111 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
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Aktivitetsområde – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed 
 
 
Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den 
centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder 
samt backup af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, 
intern it-rådgivning og it-projektledelse. 
 
Tabel UDI 4 – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed regnskab 2018 

Aktivitetsområde  
IT-strategi, digitalisering og  

sikkerhed 
  

Opr.  
budget 

2018 

Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                

Udgifter - i alt U 44.324 -1.112 43.212 40.065 4.259 3.147 

Indtægter - i alt I -737 1 -735 -1.818 1.082 1.082 

Netto - i alt N       

          

IT-området U 30.952 -1.251 29.701 27.108 3.844 2.592 

 I -737 1 -736 -1.818 1.082 1.082 

Software U 4.656 -476 4.180 5.489 -833 -1.309 

Telefoni / netværk U 1.189 -152 1.036 1.010 178 26 

IT-service U 515 -122 392 319 196 73 

KMD U 21.204 -4.305 16.899 16.194 5.010 705 

 I       -1.091 1.091 1.091 

Ekstern bistand U 803 -352 451   803 451 

IT-afdelingen U 41 -0 41 12 30 30 

Øvrige områder U   1.500 1.500 247 -247 1.253 

Medlemsskaber U 20 -0 20 18 2 2 

Driftsudgifter U 1.132 -702 429   1.132 429 

Digitalisering (tidl. anlæg) U 989 3.459 4.448 3.685 -2.696 763 

 I -737 1 -735 -727 -10 -9 

Indkøbsanalyse og kontraktstyring U 204 -0 203 100 104 103 

DPO – lønomkostninger U 200 -100 100 35 165 65 

        

Fælles IT-driftscenter (ITF) U 13.372 -1.810 11.562 10.814 2.558 748 

Basisomkostninger U 8.035 150 7.619 7.619 416 0 

Afregning til ITF U 5.337 -1.960 3.942 3.195 2.142 748 

        

PC-afregning centre U 0 1.777 1.947 -1.947 -170 0 
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Regnskabet vedr. aktivitetsområdet dækker over summen af en række afvigelser (mer-/mindreforbrug), hvoraf de 
væsentligste er: 
 
Software (06.45.52) 
Ved regnskabsåret afslutning er der under dette om-
råde konstateret et merforbrug på 0,8 mio. kr. i for-
hold til det korrigerede budget på 4,2 mio. kr. 
Merforbruget under dette område dækkes delvist af 
et mindreforbrug under området driftsudgifter. 
 
IT-service (06.45.52) 
Under ovennævnte område er der ved regnskabsårets 
afslutning konstateret et mindreforbrug på 0,07 mio. 
kr. Dette mindreforbrug kan henføres til, at budget til 
vedligeholdelse af kommunens hjemmeside ikke er 
blevet anvendt, hvilket igen kan henføres til at kom-
munen er i gang med at implementere ny hjemme-
side. 
 
KMD (06.45.52) 
Under ovennævnte område registreres kommunens 
udgifter til de fagsystemer, der er driftet gennem 
KMD. Kommunen har i 2018 kunne realisere et min-
dreforbrug på dette område på ca. 1,8 mio. kr. Min-
dreudgiften kan blandt andet henføres til, at KMD har 
nedsat priserne samt, at kommunen har været i udbud 
med flere fagsystemer, hvilket har medført en reduk-
tion af priserne. 
 
Ekstern bistand (06.45.52) 
Kontoen for ekstern bistand udviser et mindreforbrug 
på ca. 0,4 mio. kr. hvilket blandt andet kan henføres til 
at kommunen ikke har modtaget regninger for anven-
delse af SMS-passcode, samt at de afledte driftsudgif-
ter til fagsystemer har været mindre end forventet ved 
budgetlægningen. 
 
Øvrige områder (06.45.52) 
Skole IT Furesø kommune forventede ved budgetlæg-
ningen en udgift til etablering af nyt netværk til sko-
lerne på ca. 1,5 mio. kr. På grund af forsinket opstart 
af projektet er der ikke blevet afholdt de forventede 
udgifter. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. søges over-
ført til næste regnskabsår. 
 

Driftsudgifter (06.45.52) 
Furesø kommune havde oprindeligt budget lagt med 
en udgift ca. 1,1 mio. kr. I forbindelse med budgetop-
følgningen blev budgettet reduceret til 0,4 mio. kr. 
Mindreforbruget på denne konto skal ses i sammen-
hæng med kontoen for software, hvor der er et tilsva-
rende merforbrug 
 
Digitalisering – tidligere anlæg (06.45.52) 
Området udviser i forhold ti det korrigerede budget et 
mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som er søgt overført 
til næste regnskabsår. 
Mindreforbruget skyldes blandt andet at IDM løsning 
ikke er blevet implementeret som forventet, ligesom 
der ikke er afholdt de forventede udgifter til projekt-
ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolløs-
ninger, der stadig er forsinkede. 
 
 

 
 
 
Lønomkostninger DPO (06.45.52) 
Der var oprindeligt budgetlagt med en udgift i 2018 på 
200.000 kr. Budgettet blev i forbindelse med budget-
opfølgning nedskrevet til 100.000 kr. da det ikke var  
muligt at ansætte en databeskyttelsesrådgiver per den 
25. maj. 
Furesø kommune og de øvrige kommuner ITF samar-
bejdet ansatte en databeskyttelsesrådgiver per den 1. 
september ansættelsesforholdet ophørte efter 1½ 
måneds ansættelse, hvilket er årsagen mindreforbru-
get. 
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Aktivitetsområde – Borgerinddragelse 
 
 
Puljen skal anvendes til borgerrettede arrangementer med fokus på borgerinddragelse, der sætter spot på det gode liv 
i Furesø, stærke fællesskaber og "vi skaber løsninger sammen". 
 
Tabel UDI 5 – Borgerinddragelse regnskab 2018 

Aktivitetsområde  
Administrativ organisation 

  Opr.  
budget 

2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

I alt N 101  -1 100 0 100 100 

           
 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2018. 
 
Borgerinddragelse (06.45.51) 
Det afsatte budget i 2018 har ikke været anvendt da  
udgifter til borgerinddragelse har kunnet finansieres indenfor kommunens  øvrige budgetter.  
Puljen vil derfor foreslås nedlagt ifbm. Budget 2020. 
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dvalg for Dagtilbud og Familier 
 

 
 

 

 
Udvalget for Dagtilbud og Familiers ansvarsområde omfatter: 

• Dagplejen 
• 4 kommunale områdeinstitutioner 
• 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution 
• Tilskud til privatinstitutioner, puljeordning, privat pasning og pasning af egne børn  
• Tandplejen 
• Sundhedsplejen 
• Forebyggelse for børn og unge (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 
• Rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov 

og handicappede børn og unge 
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre) 
• Behandling af stofmisbrugere under 18 år 
• Furesø Familiehus 
• Diverse projekter finansieret af statslige midler 
• Drift og indvendig vedligehold af ejendomme under udvalgets område 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

U 
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Tabel 1 – Udvalget for Dagtilbud og Familiers regnskab 2018 

2018 pris- og lønniveau og  
hele 1.000 kr. netto*   

Opr. 
budget 

2018 

Ompl. Till.bev. Korr.  
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Forbr.% ift. 
korr. 

budget 

                  
Udgifter - i alt U 410.569 -5.558 3.846 408.857 407.358 3.211 1.498 99,6 

Indtægter - i alt I -91.001 3.558 -1.618 -89.060 -88.657 -2.344 -403 99,5 
Drift og statsrefusion  
Netto - i alt** N 319.568 -2.000 2.228 319.796 318.702 867 1.095 99,7 

                   
Aktivitetsområde:                  

Dagtilbud N 179.654 -1.869 780 178.565 175.860 3.794 2.705 98,5 

 U 256.099 -5.346 627 251.379 247.393 8.706 3.986 98,4 

 I -76.445 3.477 153 -72.814 -71.533 -4.912 -1.281 98,2 
Tand- og Sundhedsplejen N 24.474 166 -506 24.133 23.880 594 253 99,0 
 U 24.560 156 1.293 26.009 25.890 -1.330 119 99,5 
 I -87 10 -1.800 -1.877 -2.011 1.924 134 107,1 

Børn og unge med særlige behov N 115.441 -297 1.955 117.099 118.962 -3.521 -1.863 101,6 

 U 129.910 -368 1.926 131.468 134.075 -4.165 -2.607 102,0 

 I -14.469 71 29 -14.369 -15.113 644 744 105,2 
Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 19. marts 2019 
Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne 
Note**: I tabellen indgår der ikke anlæg. 

 
Regnskabsresultat for Udvalget for Dagtilbud og Familier 
Udvalget for Dagtilbud og Familiers oprindelige budget 2018 på drift og statsrefusion er på 318,7 mio. kr. (netto).  
 
I løbet af 2018 er udvalgets budgetramme ændret som følge af: 
• Budgetoverførsler fra 2017 
• Budgetopfølgning I-II-III - 2018 
• Omplaceringer 
 
Udvalgets korrigerede budget 2018 på drift og statsrefusion er på 319,8 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbudget 
på 408,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 86,1 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 318,7 mio. kr. Samlet set giver det 
et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto) 
i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. består af et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på 
udgiftssiden og en lavere indtægt end budgetlagt på 0,4 mio. kr.  
 
I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2018 på udvalgets område.  
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Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 

Overført fra 2017 til budget 2018 1.288 

- Daginstitutioner 1.139 

- Tandplejen 66 

- Forebyggelse for børn og unge (Projekt Model Tidlig Opsporing) 83 

  

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018 2.402 
- Flytte budget fra USU til UDF til dækning af PPR funktionens opgaver i skolernes specialtilbud i 

forhold til elever med ADHD, autisme- og elever med tale/sprog vanskeligheder.  2.100 

- Flytte budget fra USU til UDF til Furesø Familiehus til betaling for de opgaver Furesø Familiehus 
udfører på Furesøskolen.  245 

- Fra ØU’s afbureaukratiseringspulje til UDF til Furesø Familiehus til kommunens arbejde med 
afbureaukratisering. 27 

- Fra ØU (HR-tilskud) til medfinansiering af Center for Børn og Voksnes temadag om "Fremtidens 
Velfærd" for alle ca. 300 medarbejdere (arrangeret af CenterMED)  30 

  

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 -639 

- PL midtvejsregulering Dagtilbud -359 

- PL midtvejsregulering Tand- og Sundhedsplejen -50 

- PL midtvejsregulering Børn og Unge med særlige behov -230 

    

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 -300 

- Børn og unge med særlige behov - overført til Økonomiudvalget til lønbudget -300  

  

Øvrige: -523 

Tillægsbevillinger - i alt 2.228 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
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Aktivitetsområde – Dagtilbud 
 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2018. 
 
Tabel 3 – Aktivitetsområdet Dagtilbud regnskab 2018 

2018 pris- og lønniveau og 
hele 1.000 kr. netto*   

Opr. 
budget 

2018 

Ompl. Tillægs-
bev. 

Korr. bud-
get 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

Udgifter - i alt U 256.099 -5.346 627 251.379 247.393 8.706 3.986 

Indtægter – i alt I -76.445 3.477 153 -72.814 -71.533 -4.912 -1.281 

Netto – i alt  179.654 -1.869 780 178.565 175.860 3.794 2.705 

          
Centrale konti for Dagtilbud         -44.229            1.691                 88         -42.450         -44.068             -161            1.618  

    Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.          16.517             -557               -33          15.927          14.893            1.624            1.034  

    PAU-elever            1.394                   -3            1.392               719               676               673  

    Børnehaver – Fællesudgifter                           3                 -3                 -3  

    Integrerede Inst. Fællesudgifter         -62.141            2.247               124         -59.769         -59.682          -2.459               -87  

Dagplejen            6.658             -234               107            6.530            6.142               516               388  

Områdeinstitutioner        199.756          -1.624               144        198.276        198.140            1.615               135  

    Furesø NV          48.054             -178               -96          47.780          47.728               327                 53  

    Furesø NØ (inkl. Humlehaven)          55.124               315               -16          55.422          55.286             -162               137  

    Furesø SV          51.973          -2.503               296          49.767          49.664            2.309               103  

    Furesø SØ          44.604               742               -39          45.306          45.463             -859             -157  

Selvejende daginstitutioner          10.777             -241               453          10.990          10.762                 15               228  

   Skomagerbakken            1.565                 13                 33            1.610            1.622               -57               -12  

   Lille Bjørn             1.330                 95             -111            1.314            1.387               -57               -72  

   Espebo             7.882             -348               531            8.065            7.754               129               311  

Driftstilskud til private institutioner             6.693          -1.460               -13            5.220            4.883            1.810               336  
Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 19. marts 2019 
Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne. 
 
Centrale konti for Dagtilbud 
 
05.25.10/ 
05.25.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.25.10 
 
 
 

Budgettet på denne funktion er sammensat af følgende delbudgetter: 
• Dagtilbud Fælles udgifter/indtægter 
• PAU-elever i praktik 
• Integrerede institutioner – fællesudgifter 

 
Centrale konti for Dagtilbud har samlet set udgifts- og indtægtsbudgetter for i alt -42,5 mio. kr. netto. 
Indtægtsbudgettet er i alt på 71,1 mio. kr., og er primært forældrebetaling. Udgiftsbudgettet udgør 
28,7 mio. kr. Budgettet administreres af Center for Dagtilbud og Skole. Ved regnskabsårets afslutning 
har området et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.  
 
• Dagtilbud Fælles udgifter/indtægter udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.  

o Der er samlet set blevet passet lidt færre børn i Furesø Kommune i 2017 end forventet i 
prognosen. Det har betydet, at der er fordelt færre midler fra styringspuljen end oprindeligt 
budgetlagt, og der er et mindreforbrug på styringspuljen på 0,6 mio. kr.  
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05.25.10 
 

o Udgifterne til søskenderabat har vært 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Til gengæld er der 
et tilsvarende merforbrug på søskenderabat vedr. private fritidstilbud (Udvalg for skole og 
ungdomsuddannelse). Primo 2018 blev budgettet til private fritidstilbud flyttet fra UDF til 
USU, herunder budget til søskenderabat. Der blev flyttet 0,4 mio. kr. for lidt i forhold til hvad 
det faktiske forbrug blev. Dette vil der blive rettet op på til BOI 2019.  
 

• Omlægningen af PAU-uddannelsen samt en reduceret søgning har medført en lavere udgift til 
PAU-elever i daginstitutioner på 0,7 mio. kr.  

 
Dagplejen 
 
05.25.11 Dagplejens budget er på 6,5 mio. kr. netto og regnskabet blev på 6,1 mio. kr., dvs. et mindreforbrug 

på 0,4 mio. kr. Heraf er de 0,2 mio. kr. mindreforbrug på dagplejens driftsramme.   
Dagplejen står overfor en flytning af lokaler, fra Brudedalen til Farum Midtpunkt. Flytningen er blevet 
udskudt af flere omgange, først fra 2017 til 2018, hvor Dagplejen fik overført 100.000 på driftsram-
men. I 2018 blev flytningen udskudt til 2019. Dagplejen har sparet op til flytningen, så de kan købe 
inventar m.v.  

 
Områdeinstitutioner 
 
05.25.14 Budgettet på denne funktion dækker følgende kommunale dagtilbud: 

• Furesø NV 
• Furesø NØ (inkl. Humlehaven) 
• Furesø SV 
• Furesø SØ 
 

Samlet set udgør områdeinstitutionernes korrigerede budget i alt 198,3 mio. kr., og regnskabsresultatet 
for 2018 er 198,1 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.  
 
I perioden 2011-2014 er det faktiske børnetal faldet fra 2.103 børn til 2.019. Børnetallet var forventet 
fortsat at falde i 2015, men her begyndte børnetallet igen at stige, og det er fortsat i 2016, hvor der blev 
passet 2.108 børn. I 2017 og 2018 blev der passet færre børn end forventet i områdeinstitutionerne– dog 
blev der til gengæld passet flere børn i private dagtilbud i 2017 og 2018 end i 2016. I 2018 er der endvide-
re givet tilskud til pasning af egne børn.  Børnetallet forventes at stige også i 2019 og frem jf. kommunens 
befolkningsprognose. 
 
Figur 1: Udviklingen i basisbørnetal og faktiske antal passede børn i 2011-2018 i Furesø Kommune 
 (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) 

 
Kilde: Pladsanvisningen. 
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Udviklingen i det faktiske børnetal i perioden 2011-2018 er forskellig i de fire områder.  SV og NØ har 
oplevet de største fald i børnetal frem til 2013/14, og fra 2014/15 er det her, at de største stigninger er 
sket, men også børnetallet i NV har været stigende. Fra 2017 til 2018 er børnetallet steget kraftigt i NV, 
medens det er faldet i de 3 andre områder.  
 
Figur 2: Udviklingen i faktiske antal passede børn i 2011-2018 – områdeinstitutionerne. 

 
Kilde: Pladsanvisningen. 

 
 

 

Selvejende Dagtilbud 
05.25.14 Børnehaven Skomagerbakken 

Den selvejende børnehave Skomagerbakken har et korrigeret budget på 1,6 mio. kr. og ender 2018 
med et merforbrug på 12.000 kr.  
 
Rudolf Steiner Børnehaven Lille Bjørn 
Den selvejende børnehave Lille Bjørn har et korrigeret budget på 1,3 mio. kr. og ender 2017 med et 
merforbrug på 72.000 kr. 
 
Espebo Børnecenter 
Den selvejende institution Espebo har et samlet korrigeret budget på 8,1 mio. kr. og ender 2018 med 
et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.  

 
Driftstilskud til private institutioner 
05.25.19 Området omfatter følgende puljeinstitutioner og private daginstitutioner: 

• Farum Skovbørnehave (3-6 år) 
• Bambi (0-6 år) 
• Verdens Børn (0-6 år) 

 
Endvidere omfatter funktionen fripladstilskud til børn i puljeordninger og private daginstitutioner 
samt tilskud til børn fra Furesø, der har plads i en puljeordning eller privat institution i en anden 
kommune.  
 
Det samlede budget for området er på 4,9, mio. kr. netto, og der er et merforbrug på 0,3 mio. kr., da 
der er givet tilskud til flere børn end forventet.  
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Aktivitetsområde – Tand- og sundhedsplejen 
 
 
Regnskabsresultatet for aktivitetsområdet Tand- og Sundhedsplejen viser et mindreforbrug på 253 t.kr. i forhold til 
korrigeret budget 2018.  
 
Tabel 4 – Aktivitetsområdet Tand- og Sundhedsplejen regnskab 2018 

2018 pris- og lønniveau og  
hele 1.000 kr. netto   

Opr. 
budget 

2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. bud-
get 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                

Udgifter - i alt U 24.560 156 1.293 26.009 25.890 -1.330 119 

Indtægter – i alt I -87 10 -1.800 -1.877 -2.011 1.924 134 

Netto – i alt  24.474 166 -506 24.133 23.880 594 253 

                

Sundhedsplejen U 7.969 146 1.261 9.375 9.287 -1.318 88 
 I 0  -1.800 -1.800 -1.900 1.900 100 
Tandplejen U 11.089 10 44 11.143 11.139 -50 4 
 I -87 10 0 -77 -111 24 34 
Center for Tandregulering U 5.502 0 -11 5.491 5.464 38 27 

Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 30. januar 2019.  

 
Sundhedsplejen 
 
04.62.89 Budgettet dækker sundhedsplejen samt et indtægtsdækket projekt der er forankret i sundhedsplejen. 

Budget 2018 består således af et udgiftsbudget på 9,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,8 mio. kr.  
Budget 2018 er fordelt således: 
• Sundhedsplejen 8,1 mio.kr.  
• Projekt Tryg Start for Alle - udgiftsbudget 1,3 mio. kr.  
• Projekt Tryg Start for Alle – indtægtsbudget 1,8 mio. kr.  
 
Sundhedsplejens regnskabsresultat er på 8,2 mio. kr., og institutionen kommer ud af 2018 med et 
forbrug der er 58.000 kr. højere end budgettet. Merforbruget søges overført til 2019.  
 
Projekt Tryg Start for Alles regnskabsresultat for udgifterne er på 1,0 mio. kr., og det er 246.000 kr. 
mindre end budgetlagt. Projekt Tryg Start for Alles regnskabsresultat for indtægterne er i balance i 
2018. Mindreforbruget på 246.000 kr. på udgiftsbudgettet søges overført til 2019.   
 
Forskellen på Korrigeret budget 2018 og oprindeligt budget 2018 er på 393t. kr. netto, og det skyldes 
to ting. For det første er der oprettet projektbudgetter til det eksternt finansierede Projekt Tryg Start 
for Alle (+1,3 mio. kr. og -1,8 mio. kr.). For det andet er driftsbudgettet til Furesø Familieliv flyttet til 
Sundhedsplejen fra Forebyggelse for børn og unge (+167.000 kr.).  

 
Tandplejen 
 
04.62.85 Området dækker Tandplejen og Furesø Kommunes andel af udgifterne til Center for Tandregulering. 

 
Tandplejen 
I 2018 har Tandplejen et budget på 11,1 mio. kr. netto. Tandplejen endte med et regnskabsresultat på 
11,0 mio. kr., og kommer således ud af 2018 med et forbrug der er 38.000 kr. mindre end budgettet. 
Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på 37.800 kr. til budget 2019. Budgettet er afsat til at 
betale Furesø Kommunes andel af køb, installering og implementering af et fælleskommunalt IT sy-
stem til tandjournaler og røntgendatabaser. Fælleskommunalt med Egedal og Ballerup kommuner og 
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i regi af Center for Tandregulering. Forventningen var at det kunne færdiggøres i 2018, men imple-
menteringen er forsinket og vil dermed fortsætte ind i 2019. Derfor ansøges der om overførsel af 
restbudgettet i 2018 til budgettet i 2019. 
 
Center for Tandregulering (CFT) 
Furesø Kommunes andel af udgifterne til tandreguleringscentret er budgetteret til at være på 5,5 
mio. kr. Regnskabsresultatet er 5,5 mio. kr., og dermed er der brugt 27.000 kr. mindre end budgette-
ret.  
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Aktivitetsområde – Børn og unge med særlige behov 
 
 
Regnskabsresultatet for aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. i for-
hold til korrigeret budget 2018.  
 
Tabel 5 – Aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov regnskab 2018.  

2018 pris- og lønniveau og  
hele 1.000 kr. netto   

Opr. 
budget 

2018 

Ompl. Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                

Udgifter - i alt U 129.910 -368 1.926 131.468 134.075 -4.165 -2.607 

Indtægter – i alt I -14.469 71 29 -14.369 -15.113 644 744 

Netto – i alt  115.441 -297 1.955 117.099 118.962 -3.521 -1.863 

                

Forebyggelse for børn og unge U 25.725 -502 2.132 27.355 27.406 -1.681 -50 

 I -192 35 0 -156 -169 -22 13 

 N 25.533 -467 2.133 27.199 27.237 -1.703 -37 

     Fælles U/I for Foreb. børn og unge N 452 -545 83 -10 -27 479 17 

     Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning 0-6 år N 14.638 650 -29 15.259 15.232 -594 27 

     Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning 6-18 år N 8.765 -609 2.082 10.238 10.280 -1.515 -42 

     Forebyg. for børn&unge - ledelse N 1.678 38 -3 1.712 1.751 -73 -39 

Myndighed for børn, unge og voksne U 90.666 389 -181 90.873 93.336 -2.670 -2.463 

 I -14.278 36 29 -14.213 -14.918 640 705 

 N 76.389 425 -153 76.660 78.418 -2.030 -1.758 

     Køb af foranstaltning – børn, unge N 70.376 1.395 -141 71.630 73.239 -2.862 -1.609 

          Familierådgivning N 2.587 400 -5 2.982 2.667 -80 315 

          Plejefam.&opholdss. børn&unge N 67.789 995 -136 68.648 70.572 -2.783 -1.924 

               Plejefam.&opholds. mv. N 21.324 3.470 -43 24.751 25.108 -3.784 -357 

               Forebyggende foranstaltn. N 17.433 1.578 -35 18.975 18.215 -782 761 

               Døgninstitutioner børn&unge N 7.735 -4.700 -15 3.019 4.310 3.425 -1.291 

               Sikrede døgninst. børn&unge N 2.010 -600 -4 1.406 1.468 542 -62 

               Forebyg. inds. handicap § 84 N 8.824 0 -18 8.806 8.997 -172 -190 

               Botilbud (kvindekrisecentre) N 364 10 -1 374 552 -188 -179 

               Behandling stofmisbruger N 175 410 0 585 875 -700 -290 

               Ledsageordning N 20 0 0 20 28 -7 -7 

               Tabt arbejdsfortj. og merud. mv. N 9.904 827 -20 10.711 11.020 -1.116 -309 

     Særlige dagtilbud og klubber N 5.575 -800 -11 4.764 4.914 662 -150 

     Administrationen i CBV N 437 -170 -1 266 266 171 0 

Spec. inds. børn, unge&voksne (Familiehuset) U 10.707 -75 251 10.883 10.932 -225 -49 

 I     -26 26 26 

 N 10.707 -75 251 10.883 10.906 -199 -23 

Tilbudsvifte og evidens U 653  -1 652 621 31 30 

Stabs- og støttefunktioner U 2.159 -180 -274 1.704 1.780 379 -76 
Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 14. februar 2019.  
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Forebyggelse for børn og unge 
 
03.22.04 
05.25.10 
 
 

Området dækker pædagogisk psykologisk rådgivning samt talepædagoger, fysioterapeuter og konsu-
lenter.  
 
Området har et samlet korrigeret budget i 2018 på 27,2 mio. kr. Ved årets udgang er regnskabsresul-
tatet på 27,2 mio. kr. Området har således et lille merforbrug på 37.000 kr. og en forbrugsprocent på 
100,1 pct.   
 
Der har været omplaceringer af budget i løbet af 2018 fra oprindeligt budget på 25,5 mio. kr. til korri-
geret budget på 27,2 mio. kr. Der er tilført 2,1 mio. kr. til dette område til ADHD/autismeindsats fra 
Udvalget fra Skole og Ungdomsuddannelse (ved budgetopfølgning I). Omvendt er der flyttet budget 
fra dette område til andre områder (ca. 130.000 kr. til lønkompensation til vikarer til specialpædago-
gisk støtte i daginstitutioner, 150.000 kr. til finansiering af projektstilling til udvikling af specialskole-
området, 120.000 kr. til børnemyndighedsområdet ved budgetopfølgning III).  

 
Myndighed for børn, unge og voksne 
Samlet set er regnskabsresultatet i 2018 på 78,4 mio. kr. og budget 2018 er 76,7 mio. kr., hvilket betyder, at der brugt 
1,8 mio. kr. mere end budgetlagt. Området består af tre områder, som er  
 
Delområder Regnskab 2018  

(mio.kr) 
Bemærkning 

Køb af foranstaltninger - Børn og unge 73,2 Køb af eksterne foranstaltninger til udsatte børn og unge 
mellem 0-22 år. Det er blandt andet udgifter til anbringelser 
af børn, forebyggende foranstaltninger (familiebehandling, 
aflastning, kontaktperson mv.) samt hjælp til handicappede 
børn (afløsning, tabt arbejdsfortjeneste til forældre, dækning 
af merudgifter mv.) 

Særlige dagtilbud og klubber 4,9  

Administration i Center for børn og voksne 0,3 Administrativ medarbejder, der arbejder decentralt i udfø-
rende institutioner 

TOTAL Myndighed børn, unge og voksne 78,4  
 
Nedenfor gennemgås regnskabsresultat for 2018 for hvert af disse tre områder.   
 
Køb af foranstaltning – Børn og unge 
 
Samlet set er regnskabsresultatet i 2018 på 73,2 mio. kr. og budget 2018 er 71,6 mio. kr., hvilket betyder, at forbruget 
er 1,6 mio. kr. højere end budgettet. Området består af to delområder 
 
• Familierådgivning (5.28.22 og 5.28.21) 
• Plejefamilier og opholdssteder Børn og unge  
 
”Familierådgivning” består af to tværgående udgifter i afdelingen ”Foranstaltning for børn og unge”, dels løn til fami-
lieplejekonsulenter samt udgifter til en flygtningekonsulent i center for børn og voksne (besluttet på ØU’s budgetop-
følgning I 2015).  
 
”Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge” består af det store købsbudget af eksterne foranstaltninger til ud-
satte børn og unge, og udgør langt størstedelen af udgifterne.  
 
 
 
 

Dette område indeholder følgende foranstaltninger og ydelser til børn og unge med særlige behov: 
  
• Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20 og 05.28.22) 
• Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21) 
• Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23) 
• Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24) 
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• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.28.21) 
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre) (05.38.42) 
• Behandling af stofmisbrugere (05.38.53) 
• Ledsagerordning handicappede børn/unge (05.28.21) 
• Sociale formål (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) (05.57.72) 
 
Regnskabsresultatet er 70,6 mio. kr. og det korrigerede budget 2018 er 68,6 mio. kr., hvilket viser, at 
der har været et merforbrug på 1,9 mio. kr. Men i forhold til det oprindelige budget 2018, så er der et 
merforbrug på 2,8 mio. kr. 
 
Det er især udgifter til foranstaltninger til handicappede børn og unge der er steget i 2018, og som 
har udfordret budgettet i 2018. En stigning på ca. 1,5 mio. kr. netto fra 2017 til 2018 (inkl. statsrefusi-
on). Herunder er det især udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn 
og unge der er steget fra 2017 til 2018 (+2,9 mio. kr.). Men også udgifterne til anbringelser er steget 
fra 2017 til 2018, som er en sum af opholdssteder, værelser, kostskoler, pleje/netværkspleje samt 
døgninstitutioner og sikret døgn. Stigningen er her primært på plejefamilieudgifterne hvorimod døgn-
institutionsudgifterne er faldet.  
 
Herunder ses de omplaceringer af budget der har været i løbet af 2018 fra oprindeligt budget på 67,8 
mio. kr. til korrigeret budget på 68,6 mio. kr.. Flytningen af 0,8 mio. kr. består af: 
 
• -0,4 mio. kr.: Ved budgetopfølgning I blev flyttet 0,4 mio. kr. fra dette område ”plejefamilier og 

opholdssteder” til profitcenteret ”Familierådgivning”, som går til løn til familieplejekonsulenter. 
Det er flyttet til aflønning af en 2 årig projektstilling til udvikling af specialskoleområdet, som af-
lønnes her.  

• +1,17 mio. kr.: Ved budgetopfølgning III blev der flyttet samlet 1,17 mio. kr. til at dække noget af 
den økonomiske udfordring på foranstaltningsbudgettet i 2018. Der blev flyttet fra PPR, Stabs- og 
Støttefunktionen, Familiehuset samt særlige dagtilbud og klubber. 

• +0,15 mio. kr.: Fra PPR til foranstaltning til samfinansiering af 2 årig projektstilling til udvikling af 
specialskoleområdet fra april 2018 til april 2020.  

• -0,136 mio. kr.: Ved budgetopfølgning II blev budgettet nedjusteret 0,136 mio. kr. som følge af 
nedjustering af den forventede prisudvikling i 2018. (PL reguleringen).  

 
Figur 3 viser udviklingen i ”Køb af foranstaltning – Børn og Unge” udgifter fra 2012 til 2018. Der har været et fald på 
19 procent i udgifterne til ”køb af foranstaltninger – Børn og Unge” de seneste 6 år. Det skal dog sammenholdes med 
udgiftsudviklingen på Furesø Familiehus, som udfører en del af forebyggende foranstaltninger til børn og unge. Dette 
beskrives i afsnittet om Furesø Familiehus.  
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Figur 3: Køb af foranstaltning – Børn og Unge regnskab 2012-2018 samt budget 2019 (drift;  
netto; 2019-p/l; i kr.)* 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 og B19.  
Noter: *: Figuren omfatter alle udgifter til ”Køb af foranstaltning – Børn og Unge”. Det er udgifter til køb af eksterne foranstaltninger, og figuren er eksklusiv udgifter til 
Furesø Familiehus (5.28.21). Figuren er inklusiv statsrefusioner og udtrykker nettoudgifter.  

 
Nedenfor gennemgås udviklingen i udgifter på hvert af funktionsområderne nærmere.  
 
05.28.20 og 
05.28.22 

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
Der er et budget på 24,8 mio. kr. og et forbrug på 25,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,4 
mio. kr. i 2018. Udgifterne på dette område består af udgifter til anbragte børn i plejefamilier, op-
holdssteder, kost/efterskole, eget værelse mv.  
 
Til dette område hører også Familieplejeenheden, som har 2 ansatte, som rekrutterer plejefamilier og 
administrerer bevillinger til plejefamilier. Desuden aflønnes en netværkskoordinator her, som skal 
afdække løsningsmuligheder i familiens netværk samt bidrage til, at anbringelser er kortvarige og i 
familiens netværk (investeringsdel af budgetforslag BSU10 "bedre anbringelser" i budget 2015). Ende-
lig konteres en del af afdelingslederens løn her, svarende til ledelsestiden til disse tre medarbejdere. 
Desuden aflønnes en 2 årig projektstilling til udvikling af specialskoleområdet (fra april 18 til april 20).  
Alt dette er budgetlagt og konteret under profitcenteret ”Familierådgivning”, og indgår derfor ikke i 
de 24,8 mio. kr. i dette profitcenter.  
 
Udgifterne på dette funktionsområde påvirkes af antal anbringelser og sammensætningen heraf. 
Figur 4 viser antal anbringelser fra 2013 til 2018.  
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Figur 4: Fordeling af børn og unge, der var i plejefamilie, opholdssted, eget værelse o. lign. i 2013-18.* 

 
Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 -dec. 2018. Baseret på CALIBRA data.  
Noter: *) døgninstitutionsanbragte er med i figuren, men er ikke med i budgettet for 5.28.20. Døgninstitutionsanbragte hører under budgettet på funktion 5.28.23, som 
er beskrevet længere nede.  
 
 Figur 4 viser, at der har været et fald på 33 % i antal anbringelser fra juni 2013 til december 2018.  

Ultimo 2018 var der 60 anbragte børn i plejefamilie, opholdssted, kost- og efterskole m.m., og 63 % af 
børnene er anbragt i plejefamilier. Figur 4 viser, at antallet af anbringelser er steget fra ultimo 2017 til 
ultimo 2018 (fra 58 til 60). Stigningen har primært været på plejefamilie anbringelser (fra 36 til 38), 
mens øvrige anbringelsesformer stort set er uændret fra ultimo 2017 til ultimo 2018.  
 
Det har haft stor effekt på udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, som er faldet fra 2013 til 
2018, jf. Figur 5. Dog med en stigning i udgifterne fra 2017 til 2018.  Forbruget i 2015 er særligt lavt i 
forhold til de øvrige år. Det skyldes primært en ekstraordinær engangsindtægt fra en anden kommu-
ne på 4,2 mio. kr. (vedr. 2013, 2014 og 2015). Det er en kompensation for udgifter til 3 anbragte sø-
skende. Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes primært en stigning i den årlige udgift per plejeanbragt 
barn fra 2017 til 2018 (fra 366.000 kr. per årsværk i 2017 til ca. 410.000 kr. per årsværk i 2018).  
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Figur 5: Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt. 5.28.20 og 5.28.22) regnskab 2012-18 samt budget 2019 
(drift, netto, 2019 p/l, i kr.)* 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 og B19,  
Noter: *Figuren er inklusiv statsrefusion (advokat, flygtninge, kvindekrisecenter), og det er nettoudgifter. Desuden er figuren inkl. budgettet til plejefamilier og net-
værkspleje på trods af det i 2016 er flyttet til ny funktion 5.28.22. Det er medtaget her for at sikre konsistens i sammenligningen over år. Figuren er inkl. alt 5.28.20 og 
5.28.22 – også det der ligger i profitcenter ”Familierådgivning” (familieplejeenheden). 
 
 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
Der er et budget på 19,0 mio. kr. og et regnskabsresultat på 18,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug 
på 0,8 mio. kr.   
 
Figur 6 nedenfor viser den historiske udvikling i udgifter til forebyggende foranstaltninger fra 2012-
2018 samt budget 2019.  
 
Der er sket en stor stigning fra 2014 til 2015. En del af stigningen skyldes, at der fra 2015 er flyttet 2,2 
mio. kr. udgifter fra funktion 5.35.40 til funktion 5.28.21-1-015, som er en ny gruppering oprettet til 
sådanne udgifter (rådgivning § 11). Det drejer sig om udgifterne til skole- og daginstitutionsrådgiver-
ne. Den øvrige stigning i 2015 er primært sket på fast kontaktperson (+1,3 mio. kr.), økonomisk støtte 
til forældre (+1,1 mio. kr.) og praktisk støtte i hjemmet (+0,6 mio. kr.).   
 
Faldet i udgifter fra 2015 til 2016 skyldes dels at udgiften på 1,2 mio. kr. til dialog mod vold ophørte i 
2016 og der er sket et fald på ca. 1,5 mio. kr. til køb af fast kontaktperson.  
 
Udgifterne er faldet yderligere 1,6 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvilket skyldes fald i udgifter til kontakt-
person og familiebehandling, som mere end opvejer den store stigning i udgifter til specialpædago-
gisk skole-dagbehandling på 2 mio. kr. (fra 7,4 til 9,4 mio. kr.). Faldet i kontaktperson og familiebe-
handling skyldes primært en hjemtagning af disse opgaver til Furesø Kommunes eget familiehus.  
 
Figur 7 viser hvordan udgifterne til forebyggende foranstaltninger har fordelt sig i 2018. Den største 
forebyggende udgift er ”Specialpædagogisk skole-dagbehandling § 52,3,1”, som udgør 40 % af de 
forebyggende udgifter. Disse udgifter er bevillinger til specialpædagogisk dagbehandling af børn og 
unge som har behov for støtte til deres skolegang (dagbehandling på skoler som MIR, Søstjernen, 
Sputnik, Villa Musica, Grennesminde). Den næststørste udgift er aflastningsordninger med 36 %, som 
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primært er udgifter til § 84 afløsningsordninger til familier med børn med handicap.  
 
Rådgivning udgør 10 % af udgifterne, og består primært af løn til de 4 skole- og daginstitutionsrådgi-
vere samt udgifter til rådgivning af flygtningebørn og unge. Udgifterne til fast kontaktperson udgør 
8 %. Bemærk at udgifterne til Furesø Familiehus ikke er med i udgifterne i figur 7.  Så ville familiebe-
handling, kontaktperson og rådgivning have udgjort relativt mere.  
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Figur 6: Forebyggende foranstaltninger købt eksternt (fkt. 05.28.21) regnskab 2012-2018 samt budget 2019 (drift; 
netto; 2019-p/l; i kr.).*)**) 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R12, R13, R14,R15, R16, R17, R18 og B19.  
Noter: *Figuren omfatter ikke udgifter til Furesø Familiehus, men kun foranstaltninger købt eksternt hos private. Furesø Familiehus (5.28.21) beskrives under afsnittet 
med Furesø Familiehus længere nede i kapitlet. ** Figuren omfatter ikke §84 afløsningsordninger på trods af de nu konteres på 5.28.21. §84 afløsningsordninger beskri-
ves fortsat i eget profitcenter ” Forebyggende indsats for børn med handicaps § 84” som beskrives længere nede i dette kapitel.  

 
Figur 7: Regnskab 2018 fordeling på typer af forebyggende foranstaltninger.* 

 
Kilde: OPUS, udtræk 02.02.2018.* Eksklusiv udgifterne til forebyggende foranstaltninger i Furesø Familiehus. 
 
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 

Der er et budget på 3,0 mio. kr. og et regnskabsresultat på 4,3, hvilket giver et merforbrug på 1,3 mio. 
kr.. Det skyldes dog at der blev flyttet meget budget til andre foranstaltninger ved budgetopfølgning I 
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og II på baggrund af udgiftsprognoserne. Siden da er antal døgninstitutionsanbragte steget lidt, så det 
ultimo året var på 4. Oprindeligt budget 2018 til døgninstitutioner var 7,7 mio. kr..  
 
Figur 8 viser, at udgifterne til anbringelser på døgninstitutioner er steget fra 2012 til 2014, men så er 
de faldet fra 2014 til 2018 (fra 27 mio. kr. til 4 mio. kr.). Det skyldes et fald i døgninstitutionsanbragte 
fra 19 i marts 2014 til 4 i december 2018 (jf. figur 4 ovenfor).  
 
Udgifterne var ekstraordinært høje i 2014, da der var to unge med behov for omfattende ekstraforan-
staltninger, som der betales for udover opholdsprisen (f.eks. betaling for ekstra ressour-
cer/bemanding til den anbragte). Den ene af disse er ophørt i juli 2015, og overgået til voksen-
handicap området. Det har reduceret udgiften med ca. 2 mio. kr.  

 
Figur 8: Døgninstitutioner (fkt. 05.28.23) regnskab 2012-2018 samt budget 2019 (drift; netto; 2019-p/l; i kr.) 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R12, R13, R14,R15, R16, R17, R18 og B19.  

 
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Der er et budget på 1,4 mio. kr. og et forbrug på 1,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 62.000 kr. 
Udgifterne til sikrede døgninstitutioner kan varierer meget i løbet af året f.eks. ved dyre varetægts-
fængslinger, og det er ikke udgifter Furesø Kommune selv kan påvirke. Det er udgifter kommunerne 
bliver pålagt af Domstole og Kriminalforsorgen.  
 
Figur 9 viser udgiftsudviklingen fra 2012 til 2018, hvor der ses et fald fra 2012/13 til 2014/15, men en 
stigning i 2016 igen og igen i 2018. Det høje niveau i 2012 og 2013 skyldes, at der var udgifter til en 
række unge i sikret døgninstitution udover den objektive finansiering. Herefter har der været 2 år 
uden unge i sikret døgninstitution, hvorefter der har været 1 i 2016. Og i 2017 er udgifterne faldet 
igen, da der ikke var nogen på sikret døgninstitution, og derfor er der alene betalt den objektive fi-
nansiering af pladsernes rådighed. I 2018 har der været 1 på sikret døgninstitution, hvilket har øget 
udgifterne fra 2017 til 2018. Det er hensigtsmæssigt at budgettet i 2019 er højere end regnskabsre-
sultat 2018, da der skal være et budget til kommende varetægtsfængslinger af unge i sikret døgninsti-
tution.  

 



Furesø Kommune – Regnskab 2018 
Udvalg for dagtilbud og familier 

43 
 

Figur 9: Sikrede Døgninstitutioner (fkt. 05.28.24) regnskab 2012-2018 samt budget 2019 (2019 p/l; i kr.) 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R12, R13, R14,R15, R16, R17, R18 og B19.  

 
05.28.21 Forebyggende indsats for handicappede børn og unge 

Budgettet til § 84 afløsningsordninger er på 8,8 mio. kr., og årets regnskabsresultat er på 9,0 mio. kr. 
Området har således et merforbrug på 0,2 mio. kr. 
 
Bemærk, at dette profitcenters udgifter har skiftet funktionsområde fra 1. januar 2018. Det skyldes, 
at Indenrigsministeriets kontoplan er lavet om, så kommunerne nu skal kontere udgifterne til § 84 
afløsningsordninger på handicapområdet på funktionsområde 5.28.21 sammen med forebyggende 
foranstaltninger til socialt udsatte børn og unge. Tidligere blev afløsningsordninger til børn med han-
dicaps konteret på sit eget funktionsområde 5.32.33.  
 
Figur 10 viser udgiftsudviklingen fra 2012 til 2018, hvor der ses en stor stigning fra 2013 til 2017, 
hvorefter det er stabilt fra 2017 til 2018. Stigningen over denne periode skal ses i sammenhæng med 
faldet i udgifter på § 41 (se figur 12 under 5.57.72 nedenfor), hvor en del bevillinger er flyttet fra.  
Men det skal også ses i sammenhæng med de færre døgninstitutionsanbringelser af børn med handi-
caps i samme periode, som øger afløsningsudgifterne til disse familier, som har børnene hjemme. 
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Figur 10: Forebyggende indsats for handicappede børn og unge - § 84 afløsningsordninger (fkt. 05.32.33 og 5.28.21) 
regnskab 2012-2018 samt budget 2019 (2019-p/l; i kr.) 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R12, R13, R14,R15, R16, R17,  R18 og B19.  

 
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Kvindekrisecentre) 

Funktionen 5.38.42 vedrører udgifter til børns ophold på et kvindekrisecenter samt til behandlings-
mæssige tilbud (f.eks. familierådgivning og psykologbistand), som børnene eventuelt modtager i for-
bindelse med opholdet.  
 
Budgettet til børns ophold på krisecentre er på 0,4 mio. kr. og regnskabsresultatet er endt på 0,6 mio. 
kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. Som figur 11 viser, så er det et område, hvor udgifterne 
varierer meget.   
 
Der er statsrefusion på 50 procent af disse udgifter, og figuren viser nettoudgifterne. Se beskrivelse af 
statsrefusion nedenfor. 
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Figur 11: Kvindekrisecentre (fkt. 05.38.42) regnskab 2012-2018 samt budget 2019 (2019-p/l; I kr.)* 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R12, R13, R14,R15, R16, R17, R18 og B19..  
Noter: *) Figuren er inkl. statsrefusion, og viser nettoudgiften. 
 
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 

Der er et budget på 0,6 mio. kr. Regnskab 2018 endte på et forbrug på 0,9 mio. kr., hvilket giver et 
merforbrug på 0,3 mio. kr. Der har været en markant stigning i forbrug fra 2017 til 2018 (fra 0,3 til 0,9 
mio. kr.).  

 
05.57.72 Sociale formål 

På funktion 05.57.72 Sociale formål konteres udgifter og indtægter vedrørende: 
1) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 41)  
2) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der selv passer børn med nedsat 

funktionsevne (§42) 
3) Udgifter i forbindelse med hjemmetræning (§32, stk. 8) 
4) Statsrefusion jf. Servicelovens § 177, hvor kommunen modtager 50 pct. refusion af alle ud-

gifter til punkt 1 og 2 (§41+42).   
 
Samlet set er der et nettobudget (driftsudgifter og statsrefusionsindtægter) på 10,7 mio. kr. og et 
netto regnskabsresultat på 11,0 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til 
oprindeligt budget er merforbruget 1,1 mio.kr. Nedenfor beskrives udgifter og indtægter mere detal-
jeret.  
 
Udgiftsbudgettet til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning er 20,4 mio. kr. og regn-
skabsresultat 2018 er 20,8 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på udgifterne på 0,4 mio. kr. Mer-
forbruget har været på udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning. Det skyl-
des primært, at enhedsprisen (kr./årsværk) på tabt arbejdsfortjeneste er steget i 2018 i forhold til 
2017.  
 
Indtægtsbudgettet til statsrefusion er -9,7 mio. kr. og regnskabsresultat 2018 er -9,8 mio. kr., hvilket 
giver merindtægter på 0,1 mio. kr.  
  
Figur 12 viser den historiske udvikling i udgifterne. Der har været faldende udgifter fra 2012 til 2015, 
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hvilket primært skyldes et fald i merudgifterne. I 2016 er der sket en kraftig stigning i udgifterne, som 
primært skyldes stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Bemærk også, at hjemmetræningsudgif-
terne er steget relativt meget i 2016.  I 2017 er udgifterne faldet igen, hvilket primært er på udgifter 
til tabt arbejdsfortjeneste, men også merudgifterne er faldet i 2017. Dette samlede fald på udgifter til 
børnehandicapområdet skal dog ses i sammenhæng med den store stigning der har været i 2017 til § 
84 afløsningsordningerne til familier med handicappede børn, jf. figur 10 ovenfor (stigning på næsten 
3 mio. kr. i 2017.).  
Udgifterne er steget meget fra 2017 til 2018 (+3 mio.kr.), hvilket skyldes en stigning i udbetaling af 
tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn og unge med handicaps (nederste blå søjle i figuren).  

 
Figur 12: Sociale formål – merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste mv. (fkt. 05.57.72, grp. 009, 015 og 016) regn-
skab 2012-2018 samt budget 2019 (drift; brutto; 2019-p/l; i kr.).* 

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 30.01.2019 vedr. R2012, R2013, R2014, R2015, R2016, R2017, R2018 og B2019.  
Note *: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion.  
 
05.28.20 
05.38.42 
05.57.72 

Statsrefusioner 
Der er 50 % statsrefusion af følgende udgifter i serviceloven: 
• sociale formål (gruppering 15 og 16) – 5.57.72 
• advokatudgifter 
• kvindekrisecenter 
 
Der er 100 % statsrefusion af udgifter til  
• flygtninge 
 
Sociale formål 
De sociale refusioner hører til funktion 05.57.72 Sociale formål, som er omfattet af statsrefusion jf. 
Servicelovens § 177 (stk. 1+2), hvor kommunen hjemtager 50 pct. refusion på udgifter vedrørende 
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Indtægtsbudget er på -9,7 mio. kr. og et regnskabsresultat -
9,8 mio. kr., hvilket giver 0,1 mio. kr. højere indtægter end budgetteret. 
 
Advokat og kvindekrisecentre 
Der er 50 % refusion af udgifter til advokat og kvindekrisecentre ifølge servicelovens § 177 stk. 3 og 5. 
Indtægtsbudgettet var i 2018 på 476 t. kr. og regnskabsresultatet på 622 t. kr., hvilket giver merind-
tægter på 146 t. kr. 
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Flygtninge 
Desuden er der 100 % statsrefusion af udgifter til flygtningebørn i 3 år efter datoen for opholdstilla-
delsen, jf. servicelovens § 181, stk. 2. og bekendtgørelse nr. 789 af 25/06/2014 i kapitel 7.  
 
Hvis der er tale om uledsagede flygtningebørn, så er der refusion for anbringelser og § 52 og § 11 -
omkostninger indtil det 18. år, eller indtil deres forældre også indrejser og får asyl. 
Der har været en stor stigning i flygtningebørn med foranstaltninger fra 2015 til 2016. Langt de fleste 
modtager forebyggende foranstaltninger. Når udgifterne til flygtninge stiger, så stiger refusionen også 
tilsvarende. 
 
Indtægtsbudgettet var i 2018 på 0,4 mio. kr. og regnskabsresultat 2018 er på 0,4 mio. kr.  

 
 
Særlige dagtilbud og klubber 
 
05.28.25 
 

I 2018 blev budgettet til særlige dagtilbud og klubber flyttet fra området ”Forebyggelse for børn og 
unge” til området ”Myndighed for børn, unge og voksne”.   
 
I 2018 var der et budget på 4,8 mio.kr. og et regnskabsresultat på 4,9 mio. kr., hvilket giver et merfor-
brug på 0,1 mio.kr. Dette skyldes dog, at der ved budgetopfølgning III blev flyttet 0,8 mio. kr. budget 
herfra til ”køb af foranstaltninger” på børnemyndighedsområdet, som er økonomisk udfordret i 2018.  
 

 
Administrationen i Center for Børn og Voksne (Udfører delen) 
 
05.28.21 
 

Budgettet anvendes til aflønning af en medarbejder i afdelingen ”Administration i Center for Børn og 
Voksne”, som arbejder på det udførende område i Center for Børn og Voksne og Ungeafdelingen (på 
hovedkonto 5).  
  
I 2018 var budgettet på 0,3 mio. kr., og regnskabsresultatet endte på 0,3 mio. kr.  

 
Furesø Familiehus (Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne) 
 
05.28.21 
 

I 2018 var budgettet 10,9 mio. kr., og regnskabsresultatet endte på 10,9 mio. kr., så der er stort set 
balance på budgettet (dog et merforbrug på 23.000 kr.)  
 
Figur 13 viser udgiftsudviklingen i Furesø Familiehus fra 2012 til 2018. Der er en stigning fra 2014 til 
2018, som skyldes tre ting. For det første er centerets indsats med PMTO og DUÅ (de utrolige år) 
flyttet fra PPR til Familiehuset i 2015. For det andet er bemandingen i Familiehuset opnormeret i 
slutningen af 2015 i forbindelse med hjemtagningen af opgaver på børneområdet. For det tredje er 
budgettet til Familiehusets administrative medarbejder flyttet retur til Familiehuset i 2017 fra den 
centrale administration i Center for Børn og Voksne.   
 
Endelig er der en stigning i budget 2019, idet der er tilført budget på 0,8 mio. kr. i forbindelse med 
tilførsel af medarbejdere og nye opgaver til Familiehuset som led i omorganiseringen af PPR 6-18 års 
området (Budget 2019 forslaget UDF2/USU1 – Omlægning af PPR og specialundervisningen). 
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Figur 13: Furesø Familiehus (fkt. 05.28.21) regnskab 2012-2018 samt budget 2019 (drift; brutto; 2019-p/l; i kr.).  

 
Kilde: Dataudtræk fra OPUS pr. 29.01.2019 vedr. R2012, R2013, R2014, R2015, R2016, R2017, R2018 og B2019. 
 
Tilbudsvifte og evidens 
 
03.22.04 
 

Budgettet bruges til aflønning af afdelingslederen. Regnskabsresultatet er 0,62 mio. kr. og budgettet 
er 0,65, hvilket giver et mindreforbrug på 30.000 kr.  

 
 
Stabs- og støttefunktioner 
 
05.28.21 
 

Budgettet anvendes til aflønning af to udviklingskonsulenter og en jurist samt til driftsudgifter til 
tværgående opgaver i centeret (såsom lederseminar, centermøder, transport- og kur-
sus/konferencegebyrer for centerchef og driftsudgifter).  Medarbejderne i afdelingen varetager tvær-
gående opgaver for det samlede Center for Børn og Voksne.  
 
I 2018 var budgettet 1,7 mio. kr., og regnskabsresultatet endte på 1,8 mio. kr., så der merforbrug på 
76.000 kr. Der var balance ved budgetopfølgning III, men der har siden været en opsigelse med rest-
ferieudbetaling, som ikke var forventet ved budgetopfølgningen.  
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dvalg for skole og ungdomsuddannelse 

 

 

 
 
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter: 

• Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats 
samt opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning 

• Fritidstilbud for 0.-9. klassetrin fordelt på kommunale og private institutioner 
• Furesø Ungdomsskole 
 
 
Der er kun budget og forbrug på et aktivitetsområde: Skoler og FFO 
 
 
Tabel 1 – Udvalget for skole og ungdomsuddannelses regnskab 2018 

2018 pris- og lønniveau og  
hele 1.000 kr. netto*   

Opr. 
budget 

2018 

Ompl. Till.bev. Korr.  
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Forbr.% ift. 
korr. 

budget 

                  
Udgifter - i alt U 533.385 2.732 -2.953 533.164 539.173 -5.788  -6.009  101,1 

Indtægter - i alt I -61.956 -732 123,912 -62.564 -64.927 2.971  2.363  103,8 
Drift og statsrefusion  
Netto - i alt** N 471.429 2.000 -2.829 470.599 474.245 -2.817 -3.646  100,8 

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 19. marts 2019 
Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne 
Note**: I tabellen indgår der ikke anlæg. 

 
 
Regnskabsresultat for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 
Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2018 på drift og statsrefusion er på 471,4 mio. kr. (netto).  
 
I løbet af 2018 er udvalgets budgetramme ændret som følge af: 
• Budgetoverførsler fra 2017 
• Budgetopfølgning I-II - 2018 
• Omplaceringer 
 
Udvalgets korrigerede budget 2018 på drift og statsrefusion er på 470,66 mio. kr. Det er sammensat af et udgiftsbud-
get på 539,2 mio. kr. og et indtægtsbudget på -64,9 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 474,2 mio. kr. Samlet set giver 
det et merforbrug på 2,8 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 3,6 mio. kr. (netto) i 
forhold til det korrigerede budget. Merforbruget på 3,6 mio. kr. består af et merforbrug på 6,0 mio. kr. på udgiftssiden 
og en merindtægt på 2,4 mio. kr.  
 
 
  

U 
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I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2018 på udvalgets område.  
 
Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 

Overført fra 2017 til budget 2018 623 

  

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018 -2.407 
- Flytte budget fra USU til UDF til dækning af PPR funktionens opgaver i skolernes specialtilbud i 

forhold til elever med ADHD, autisme- og elever med tale/sprog vanskeligheder.  -2.100 

- Flytte budget fra USU til UDF til Furesø Familiehus til betaling for de opgaver Furesø Familiehus 
udfører på Furesøskolen.  -245 

- regulering af huslejebudgetter -62 

  

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 -1.045 

- Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. kørsel til specialundervisning -102 

- PL midtvejsregulering  -943 

    

Tillægsbevillinger - i alt -2.829 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
 
 
Der er omplaceret 2,0 mio kr. fra USU til UDF primo 2018. De private fritidstilbud er fra 2019 flyttet fra aktivitetsom-
råde dagtilbud (UDF) til aktivitetsområde Skoler og FFO (USU). Budget til søskenderabat og fripladser til børn i private 
fritidstilbud, 2,0 mio. kr., er først blevet omplaceret primo 2018, og figurerer derfor som omplacering. 
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Aktivitetsområde – Skoler og FFO 
 
 
 
 
Tabel 3 – Aktivitetsområdet Skole og FFO regnskab 2018 

2018 pris- og lønniveau og 
hele 1.000 kr. netto*   

Opr. 
budget 

2018 

Ompl. Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                

Udgifter - i alt U 533.385 2.732 -2.953 533.164 539.173 -5.788  -6.009  

Indtægter – i alt I -61.956 -732 123,912 -62.564 -64.927 2.971  2.363  

Netto – i alt  471.429 2.000 -2.829 470.599 474.245 -2.817 -3.646  

                

Skole/FFO fællesudgifter  -21.055  -8.770   560  -29.265  -28.788  7.733   -477  

    Fællesudgifter (bl.a. forældrebetaling, fri- 
    pladser, søskendetilskud, ml.kommunale 
    betalinger, tosprogs-pulje og statslige kom- 
   petenceudviklings-midler) 

 -23.799  -9.470   566  -32.704  -32.227  8.428   -476  

Skolekonsulenter og Skole IT-konsulenter  2.498   700   -5  3.193  3.233   -735   -40  

Skolebiblioteker   204     -0   203   171   33   32  

Andelsforeningen af 1987   43     -0   43   35   8   8  

Syge- og hjemmeundervisning   857     -2   855   561   295   294  

Befordring af elever i grundskolen  7.550     -118  7.433  7.775   -225   -342  

Bidrag til statslige og private skoler  35.390     -71  35.319  35.781   -392   -463  

Efterskoler og ungdomskostskoler  5.644     -11  5.633  5.209   435   424  

Ungdommens Uddannelsesvejledning  3.630     -7  3.623  3.447   184   176  

Specialundervisning og Special SFO  38.882  2.007   -78  40.811  41.106  -2.225   -295  

Tilskud til private fritidstilbud  14.673  2.000   -91  16.582  17.348  -2.674   -766  

Kompetencecenter for Inklusion og 
Læring (KIL)  2.992  3.456  -2.351  4.097  4.026  -1.034   71  

Skolelandbruget  1.428   380   -3  1.805  1.857   -429   -52  

Skoler og FFO  377.648  3.076   -650  380.074  382.348  -4.700  -2.274  

Lyngholmskolen og FFO  61.357  -3.051   216  58.522  58.862  2.495   -340  

Stavnsholtskolen og FFO  48.107   754   85  48.946  48.615   -508   331  

Solvangskolen og FFO  38.020   957   50  39.027  39.117  -1.097   -90  

Hareskov Skole og FFO  49.967  2.457   -675  51.749  52.312  -2.345   -562  

Lille Værløse Skole og FFO  34.202  13.974   105  48.281  48.474  -14.271   -193  

Syvstjerneskolen og FFO  71.471  -12.041   -218  59.212  59.229  12.242   -17  

Søndersøskolen og FFO  60.742  -1.515   -32  59.195  60.644   98  -1.449  

Egeskolen  13.782  1.541   -181  15.142  15.096  -1.314   46  

Furesø Ungdomsskole  3.789   -149   -8  3.633  3.576   214   57  
Kilde: Økonomisystem OPUS, trukket 19. marts 2019 
Note *: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne. 
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Skoler/FFO fællesudgifter 
 
03.22.01/ 
03.22.02/ 
03.22.05/ 
03.22.09/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoler- og FFO Fællesudgifter/Indtægter. 
Området vedrører følgende delområder: 
• Fællesudgifter til skole og FFO (herunder mellemkommunale betalinger for skole og SFO samt 

forældrebetaling for FFO) 
• Skolekonsulenter 
• Skolebiblioteker 
• Andelsforeningen af 1987 
 
I 2018 var nettobudgettet til Skoler- og FFO Fællesudgifter på -32,7 mio. kr. Udgiftsbudgettet var 24,4 
mio. kr. og indtægtsbudgettet var 58,2 mio. kr. Regnskabsresultatet var på -32,2, mio. kr. netto, og 
der var dermed et merforbrug på 0,5 mio. kr. netto. 
 
• Der har været merudgifter/mindreindtægter på 0,5 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger 

på skoleområdet.  
• Indtægter fra forældrebetaling i FFO har været 0,2 mio. kr. lavere end forventet 
• Furesøs andel af udgifterne til Naturskolen har været på 0,1 mio. kr. højere end budgettet. 
• Fællesudgifter – her har ligeledes været et merforbrug på 0,1 mio. kr., bl.a. pga. udgifter til skole-

bestyrelsesseminar. 
• Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet 2014-20. Her er der et mindrefor-

brug på 0,4 mio. kr., der overføres til 2019. Midlerne er til rådighed i perioden 2014-2020, hvor-
efter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales til staten. 

 
 
 
Syge- og hjemmeundervisning 
 
03.22.01/ 
03.22.08 
 
 

I 2018 er budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,9 mio. kr., og der er et mindreforbrug på 0,3 
mio. kr. Udgifterne er primært til hospitalsundervisning. Udgifterne varierer meget fra år til år, da det 
ikke er muligt at forudsige, hvor mange elever der har behov for denne type undervisning. 

 
 
Befordring 
 
03.22.06 
 

Befordring af elever i grundskolen 
Budgettet dækker både kørsel af børn til den almene undervisning og kørsel af elever til vidtgående 
specialundervisning. 
 
Befordring af elever har et korrigeret budget på 7,43 mio. kr. Området kommer ud af 2018 med et 
regnskabsresultat på 7,78 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,34 mio. kr.  

 
 
Bidrag til statslige og private skoler 
 
03.22.10 
 

Budgettet dækker kommunens bidrag til staten for tilskud til undervisning af Furesø-elever, der mod-
tager undervisning på statslige og private skole, herunder Marie Kruse Skole. 
 
Det korrigerede budget er 35,3 mio. kr. Årets regnskab er 35,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 
0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er kommet nogle regninger på plejebørn i privat-
skoler. 

Efterskoler og ungdomskostskoler 
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03.22.12 
 

Budgettet dækker kommunens bidrag til staten for tilskud til undervisning af Furesø-elever, der mod-
tager undervisning på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler eller håndarbejdsskoler. 
Budgettet var 5,6 mio. kr. og regnskabet 5,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.  

 
Ungdommens Uddannelsesvejledningen 
 
03.22.14 
 

Budgettet dækker uddannelsesvejledning til 6-25 årige og varetages af UU-Sjælsø, som Furesø Kom-
mune yder et årligt tilskud til.   
 
Budget til Uddannelsesvejledningen er på 3,6 mio. kr., som dækker basisydelse, EGU-vejledning og 
mentorforløb. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 

 
Specialundervisning og special SFO 
 
03.22.07/ 
03.22.08/ 
03.22.16 
 

Området består af: 
• Udgifter til specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler 
• Special SFO  
• Specialpædagogisk bistand 
 
Det korrigerede budget udgør i alt 40,8 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 41,1 mio. kr., og der er 
således merudgifter på 0,3 mio. kr.  
 

 
Tilskud til private fritidstilbud 
 
05.25.19 Der er fire private fritidstilbud i Furesø Ko0mmune: 

• Idrætten (0.-3. klassetrin og 4.-9. klassetrin) 
• Furesøgård (4.-9. klassetrin) 
• Fuglsang (0.-3. klassetrin)  
• Solhøjgård (0.-3. klassetrin) 

 
Det samlede budget til private fritidstilbud var på 17,3 mio. kr. og indeholde også budget til fripladser 
og søskenderabat til børn i de private fritidstilbud. Regnskabet var 17,3 mio. kr., dvs. et merforbrug 
på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der har været indskrevet flere børn end budgetteret, og 
dels et merforbrug på søskenderabat på 0,4 mio. kr.  
 
Merforbruget på søskenderabat modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på søskenderabat vedr. 
private dagtilbud (Udvalg for dagtilbud og familier). Primo 2018 blev budgettet til private fritidstilbud 
flyttet fra UDF til USU, herunder budget til søskenderabat. Der blev flyttet 0,4 mio. kr. for lidt i forhold 
til hvad det faktiske forbrug blev. Dette vil der blive rettet op på til BOI 2019.  
 

 
Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL) 
 
03.22.02 Her aflønnes leder og medarbejdere i KIL. Budgettet var i 2018 på 4,1 mio. kr., og der var et 

mindreforbrug på 71.100 kr.  
 
Skolelandbruget 
 
05.25.16 Skolelandbrugets budget er på 1,8 mio. kr. Skolelandbruget slutter året med et merforbrug på 52.000 

kr.  
Folkeskolerne 



Furesø Kommune – Regnskab 2018 
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 

55 
 

 
03.22.01/ 
03.22.05/ 
03.22.09 
 

Kommunens syv folkeskoler, 10. klasseskolen og skolernes tilhørende FFO har tilsammen et korrigeret 
budget på 380,1 mio. kr. Skolerne og FFO’erne kom samlet set ud af 2018 med et regnskab på 382,3 
mio. kr., svarende til et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. (netto). Det er primært Søndersøskolen og 
Hareskov Skole, der tilsammen har merforbrug på 2,0 mio. kr.   
 
Søndersøskolens merforbrug er på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at elevtallet i nu 2 skoleår 
har væres disponeret for højt på Søndersøskolen i forhold til, hvor mange elever der faktisk kom. 
Herudover har der i 2018 været et stort vikarforbrug, på ca. 1 mio. kr. mere end disponeret. Da om-
fanget af merforbruget blev kendt, blev forbruget med det samme bremset op: vikar er skåret ned til 
et minimum, en ledig stilling blev ikke genbesat, og endvidere skæres der ned på forbrug på drifts-
rammen. Forvaltningen og Søndersøskolen har et tæt samarbejde om at indhente merforbruget.  
 
Hareskov Skoles merforbrug er på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes dels langtidssyge-meldinger, dels 
at der har været særligt udfordrede elever, hvor der er blevet anvendt ekstra ressourcer, dels at ud-
gifterne til ombygning af tidligere computerrum og overgang fra computere til bærbare sæt blev 
dyrere end forventet. Der er i gangsat initiativer til at nedbringe underskuddet i 2019. 
 
Tabel 5: Budget og regnskabsresultat (netto) for folkeskolerne i 2018. 

I 1.000 kr. 
 

Korr. budget Regnskabsresultat Mer-/mindreforbrug 

Lyngholmskolen + FFO            58.522             58.862              -340  
Skole           49.547            49.892             -345  

FFO             8.975              8.970                  5  
Stavnsholtskolen + FFO             48.946             48.615               331  

Skole           42.628            42.275              353  
FFO             6.318              6.341               -22  

Solvangskolen + FFO            39.027             39.117                -90  
Skole           35.889            35.982               -93  

FFO             3.138              3.135                  3  
Hareskov Skole + FFO            51.749             52.312              -562  

Skole           39.530            40.195             -665  
FFO           12.219            12.117              102  

Lille Værløse Skole + FFO            48.281             48.474              -193  
Skole           40.565            41.738          -1.173  

FFO             7.716              6.736              980  
Syvstjerneskolen + FFO             59.212             59.229                -17  

Skole           49.546            49.553                 -7  
FFO             9.666              9.676               -10  

Søndersøskolen + FFO            59.195             60.644          -1.449  
Skole           47.131            48.592          -1.461  

FFO           12.064            12.052                12  
Egeskolen            15.142             15.096                 46  

I ALT        380.074         382.348         -2.274  

Kilde: Udtræk af KMD Opus 19.3.2019 
Note 1: Skolerne havde flere indtægter (1,7 mio. kr.) end budgetteret. Indtægterne er kantine- og café salg, stats-
lige puljemidler, betaling for lejrskoler og sommerfester m.v. Merindtægterne er indregnet i skolernes nettoresul-
tat på -2,3 mio. kr. 
Note 2: Pga. afrundinger kan der være differencer på 1.000 kr. 

  
Furesø Ungdomsskole 
 
03.38.76 
 

I 2018 havde ungdomsskolen et budget på 3,6 mio. kr. Ungdomsskolen endte 2018 med et mindre 
forbrug på 57.000 kr.  
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ultur, Fritids- og Idrætsudvalget 

 

 
 
 

 
Udvalgets ansvarsområde omfatter 
• Idræts- og fritidsområdet 
• Kulturområdet – herunder udvalgspuljer 
• Folkeoplysningen 
 
 
Tabel 1 – Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets regnskab 2018 

Hele 1.000 kr.   

Opr.  
budget 

2018 

Ompl. Till.bev. Korr.  
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Forbr. 
%  

korr. 
budget 

 
                   

Udgifter - i alt U 101.117 -544 916 101.489 103.150 -2.014 -1.661 102 
Indtægter - i alt I -19.281 544 -261 -18.999 -22.227 2.946 3.227 117 
Netto - i alt N 81.836 0 655 82.490 80.923 932 1.567 98 
           
Aktivitetsområde:          
    Udvalgspuljer U 993 -150 148 991 932 61 59 94 
          

Idræt- og Fritid U 30.383 300 374 31.057 31.051 -668 6 100 
 I -7.405  -285 -7.690 -8.188 783 497 106 

 N 22.978 300 89 23.367 22.864 115 503  
Kultur og turisme U 52.746 -494 428 52.680 54.085 -1.332 -1.405 103 

 I -11.543 344 23 -11.176 -13.700 2.157 2.525 123 
 N 41.204 -150 451 41.504 40.385 825 1.120  

Folkeoplysningen U 16.995 -200 -34 16.761 17.082 -75 -320 102 
 I -333 200 1 -133 -339 6 206 255 
 N 16.662 0 -33 16.628 16.743 -69 -114  

 
 
Regnskabsresultat for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget havde i 2018 et oprindeligt udgiftsbudget på 101,1 mio. kr. og et oprindeligt ind-
tægtsbudget på 19,3 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 101,5 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 
19,0 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og 1,6 
mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et merforbrug på 1,6 mio. kr. på udgiftssiden og 
en merindtægt på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2018 på udvalgets område. 
 
Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 

Overført fra 2017 til budget 2018 326 

Tennisklubber 43 

Bådfarten  44 

K 
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Bemærkning Beløb 

Ellegården 79 

Svømmehaller 50 

Ungehuset 110 

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018 300 

Omplacering af budget fra Flyvestation Værløse til Turisme 300 

Furesø Musikskole, opjustering af både udgifts- og indtægtsbudget  227 

 -227 

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 150 

Farum Arena, opjustering af både udgifts- og indtægtsbudget 300 

 -300 

Furesø Festival (underskudsgaranti) 150 

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 0 

  

Øvrige tillægsbevillinger i 2018  

Nedjustering af P/L fremskrivning i 2018 -164 

Flytning af budget ml. Farum Svømmehal og kt. 6 (løn til pedeller) 42 

Tillægsbevillinger - i alt 654 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
 
 
Regnskabet på driftssiden dækker over summen af en række afvigelser mer- /mindreforbrug (netto), hvoraf de væ-
sentligste er: 
 

 Central drift - Idræt 
 Svømmehaller 
 Mindre idræts og fritidsejendomme 
 Ungehuset 
 Biblioteket 
 Furesø Musikskole 
 Bådfarten 

 
De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder, 
jf. nedenfor.  
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Aktivitetsområde – Idræt og Fritid 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 

 Boldbaner 
 Farum Arena 
 Skolehaller 
 Svømmehaller 
 Furesøbad 
 Farum Park 
 Spejderhuse 
 Tennisanlæg 
 Fritidsvejledning 

 

Aktivitetsområde Idræt 
 Opr. 

budget 
2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

            
Udgifter – i alt  U 30.383 300 374 31.057 31.051 -668 6 

Indtægter – i alt  I -7.405  -285 -7.690 -8.188 783 497 

Netto – i alt  N 22.978 300 89 23.367 22.862 114 503 

         

Central drift U 5.926  -12 6.214 5.745 181 469 
 I -628  1 -627 -627 -1 0 
Udendørsarealer U 4.465  34 4.499 4.376 89 123  
 I -149  0 -149 -143 -6 -6  
Idrætshaller U 2.387 678 295 3.361 3.466 -1.079 -106 
 I -228  -300 -528 -608 380 81 
Farum Park U 1.349 -550 -3 796 842 507 -46 
 I -13   -13 -95 82 82 
Svømmehaller U 15.512  61 15.573 16.142 -630 -569 
 I -6.387  13 -6.374 -6.714 327 340 
Mindre idræts og fritidsejd. U 744 -128  614 480 264 135 

 
Aktivitetsområde Idræt og Fritid har et korrigeret udgiftsbudget på 31,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,7 mio. kr.  
I forhold til det samlede udgiftsbudget balancerer udgifterne og på indtægtssiden er der en merindtægt på 0,5 mio. kr.  
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) i forhold til 
det korrigerede budget i 2018.   
 
Mer-/mindreforbruget fordeler sig således på følgende profitcentre:  
 
Central drift (00.32.31) 
Central drift 
Regnskabsresultatet for central drift viser netto et 
samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes at 
udgifter til istandsættelse af foreningslokaler i Hangar 
2 ikke er afholdt i 2019, men først vil blive afholdt i 
2019.  Midlerne vil blive søgt overført til 2019.  
 

 
Fritidspas  
Fritidspas – mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes 
at udbetalingen til direkte kontingent støtte har været 
mindre i 2018.  
 
Udendørsarealer (00.32.31) 
Tennisklubberne 
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Regnskabsresultatet for tennisklubberne for 2018 viser 
netto et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.. som 
skyldes at alle regningerne vedrørende 2018 ikke var 
indsendt inden årets afslutning. Mindreforbruget vil 
blive søgt overført til 2019, da der er en selvforvalt-
ningsaftale med overførselsadgang mellem kommu-
nen og tennisklubberne, jf. kommunens regler om 
overførselsadgang.   
 
Svømmehallerne (00.32.31) 
Regnskabsresultat for svømmehallerne for 2018 viser 
netto et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som pri-

mært skyldes at pga den gode sommer vi have i 2018 
har der været færre besøgende i svømmehallerne.  
 
Mindre idrætsejendomme 
Regnskabsresultat for mindre idrætsejendomme viser 

et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som pga. organisato-

riske ændringer har der været behov for at prioritere 

opgaverne. Dette har medført en forskydning i opga-

veløsningen i 2018.  

  
 

 
 
Aktivitetsområde – Kultur 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 

 Biblioteker 
 Museer/arkiv 
 Biografer 
 Egnsteater 
 Musikskole 
 Furesø Teater 
 Børneteater 
 Farum Kulturhus  
 Galaksen 
 Skovhuset 
 Ungekulturhus 
 Faste tilskud/puljer 

 

Aktivitetsområde Kultur og ud-
valgspuljer 

 Opr. 
budget 

2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

            
Udgifter – i alt  U 53.739 -644 576 53.671 55.017 -1.274 -1.346 

Indtægter – i alt  I -11.543 344 23 -11.176 -13.700 2.157 2.525 

Netto – i alt  N 42.196 -300 599 42.495 41.317 883 1.179 

         

Udvalgspuljer U 993 -150 148 991 932 61 59 

Central drift U 141   141 130 11 11 

Formidling Furesø U 151   151 145 5 5 

Kulturhuse U 9.761 -115 90 9.736 10.688 -927 -951 

 I -2.469 115 5 -2.349 -3.523 1.054 1.174 

Biblioteker U 18.189  -36 18.152 17.706 487 447 

 I -316  1 -315 -734 418 419 

Museer og arkiv U 5.265  -11 5.254 5.993 -728 -739 

 I -1.094  2 -1.092 -1.831 737 739 

Biografer U 767  -2 765 749 18 16 
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Aktivitetsområde Kultur og ud-
valgspuljer 

 Opr. 
budget 

2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

            
Teatre U 3.445  -7 3.438 3.325 120 113 

 I -1.037  2 -1.035 -1.067 30 32 

Musikarrangementer U 13.912 -229 -28 13.655 13.729 183 -74 

 I -6.297 229 13 -6.055 -6.157 -140 102 

Bådfart U 639  43 681 577 62 104 

Bådudlejning Farum sø U 81   81 82 -1 -1 

 I        
Forsamlingshuse og medborger-
huse U 77  79 156 463 -386 -308 

 I -330  1 -330 -378 48 48 

Turisme U 321 -150 299 470 497 -176 -27 

 I        

 
Aktivitetsområde Kultur og udvalgspuljer har et korrigeret udgiftsbudget på 53,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,1 
mio. kr.  
I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. og en merindtægt på 2,2 mio. kr.  
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (netto) i forhold til 
det korrigerede budget.  
 
Mer-/mindreforbruget fordeler sig således på følgende profitcentre:  
 
 
 
Færgedriften (02.32.33) 
Bådfarten 
Bådfarten – mindreforbrug 0,1 mio. kr., - endelig af-
regning vedrørende 2018 er ikke sket endnu.   
 
Bibliotekerne (03.32.50) 
Furesø Bibliotek 
Biblioteket – mindreudgifter på 0,5 mio. kr. og merind-
tægter på 0,4 mio. kr. – et samlet mindreforbrug på 
0,9 mio. kr. (netto).   
Det samlede mindreforbrug på Bibliotek og Borgerser-
vice i 2018 knytter sig direkte til den organisatoriske 
omstrukturering der fandt sted i forbindelse med be-
slutning omkring budget 2019.  
 
De grundlæggende ændringer i områdets samlede 
ledelsesstruktur medførte en naturlig tilbageholden-
hed i sidste del af 2018, da flere dispositioner ikke var 
fuldt ud kendt og der var behov for et samlet overblik.  
 
 
Musikarrangementer (03.35.63) 
Furesø Musikskole 

Furesø Musikskolen er i balance, med både merudgif-
ter på 0,1 mio. kr. og merindtægter på 0,1 mio. kr. 
 
Kulturhuse (03.35.64) 
Galaksen og Farum Kulturhus er i balance, med både 
merudgifter og merindtægter på ca. 1,2 mio. kr., som 
skyldes flere arrangementer og dermed flere udgifter 
på bl.a. personalesiden og tilsvarende flere indtægter.    
 
UNGE (UKH+ungepengepuljen) – mindreforbrug på 0,2 
mio. kr., som skyldes en mindre aktivitet og ikke an-
søgte puljemidler.   
 
Furesø Museum – er i balance, med både merudgifter 
og merindtægter på 0,7 mio. kr.  
 
Forsamlingshuse – merudgifter på 0,3 mio. kr. og mer-
indtægter på 0,050 mio. kr. – samlet merudgifter på 
0,250 mio. kr. (netto). Merudgifterne skyldes primært, 
at besparelsen på drift af forsamlingshuse (0,3 mio. 
kr.) ikke er implementeret i 2018.  



Furesø Kommune – Regnskab 2018 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

62 
 

 
 
 
Aktivitetsområde – Folkeoplysning 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 

 Aftenskoler 
 Aktivitetstilbud 
 Lokaletilskud 
 Puljer 
 Sommerferie aktiviteter 
 Hædring af mestre 

 

Aktivitetsområde Folkeoplysning 
 Opr. 

budget 
2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

            
Udgifter – i alt  U 16.995 -200 -34 16.761 17.082 -87 -321 

Indtægter – i alt  I -333 200 1 -133 -339 6 206 

Netto – i alt  N 16.662 0 -33 16.628 16.743 -81 -114 

         

Fælles formål U 411  -1 410 376 35 34 
Folkeoplysende voksenundervis-
ning U 1.741 -50 -3 1.688 1.567 174 121 

 I -92   -92  -92 -92 

Aktivitetstilskud U 6.590 -50 -13 6.527 6.477 113 50 

Lokaletilskud U 7.200 -11 -14 7.174 7.541 -341 -366 

 I -241 200  -41 -77 -164 36 

Tilskudspuljer U 1.053 -89 -2 962 1.121 -68 -159 

 I     -262 262 262 

 
Aktivitetsområde Folkeoplysning har et korrigeret udgiftsbudget på 16,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,1 mio. kr.  
I forhold til det samlede udgiftsbudget er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. og en merindtægt på 0,2 mio. kr.  
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede 
budget for 2018.  
 
Mer-/mindreforbruget fordeler sig således på følgende profitcentre:  
 
 
Fælles formål (03.38.71) 
Regnskabsresultatet for fælles formål viser et et min-
dreforbrug på 35.000 kr. ud af et budget på 0,4 mio. 
kr.   
 
Voksenundervisning (03.38.72) 
Regnskabsresultatet for voksenundervisningen udviser 
netto et samlet mindreforbrug på 0,030 mio. kr. Min-
dreforbruget skal ses i sammenhæng med lokaletil-
skuddet, hvor der er et merforbrug på 0,3 mio. kr.  

Aktivitetstilskud (03.38.73) 
Regnskabsresultatet for aktivitetstilskuddet viser et 
lille merforbrug på 0,050 mio. kr. ud af et samlet bud-
get på 6,5 mio. kr.  
 
Lokaletilskud (03.38.74) 
Regnskabsresultatet for lokaletilskud udviser netto et 

samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skal 

ses i sammenhæng med voksenundervisningen, hvor 
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der er et lille mindreforbrug på 0,030 mio. kr. Merfor-

bruget skyldes flere ansøgninger til de selvejede loka-

ler. Lokaletilskud til privatejede faciliteter er lovpligtig, 

hvorfor kommune skal dække sin del af udgiften. Disse 

udgifter kendes først fuldt ud ved årets udgang. 

Tilskudspuljer (03.38.75) 
Regnskabsresultatet for tilskudspuljer udviser netto et 
mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto), som fordeler sig 
med merudgifter på 0,160 mio. kr. og merindtægter 
på 0,260 mio. kr.   
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Tabel 1 – Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget regnskab 2018 

Hele 1.000 kr. 

Opr.  
budget 2018 

Korr.  
budget 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Forbr.% ift. 
korr. Budget 

       
Udgifter - i alt 494.452 477.774 466.440 28.012 11.334 97,6 

Indtægter - i alt -126.545 -112.202 -109.520 -17.025 -2.682 97,6 

Netto - i alt 367.907 365.571 356.920 10.987 8.652 97,6 

        

Aktivitetsområde – Integration       

Tilbud til udlændinge 17.701 9.665 8.330 9.371 1.335 86,2 

Aktivitetsområde – kontante ydelser       

Sygedagpenge 33.079 37.688 35.700 -2.621 1.988 94,7 

 56.672 60.849 59.085 -2.413 1.764 97,1 

 -23.593 -23.161 -23.385 -208 224 101 

Kontanthjælp 44.658 39.471 39.925 4.733 -454 101,1 

 57.481 51.798 50.646 6.835 1.152 97,8 

 -12.823 -12.327 -10.721 -2.102 -1.606 86,9 

Forsikrede ledige 46.030 49.001 48.794 -2.764 208 99,6 

       

Fleksjob, ressourceforløb mv.. 51.407 57.167 55.398 -3.991 1.769 96,9 

 83.360 91.567 93.317 -9.957 -1.750 101,9 

 -31.953 -34.399 -37.919 5.966 3.520 110,2 

Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger       

Beskæftigelsesindsats  45.825 39.830 36.792 9.034 3.039 92,4 

 59.881 52.795 48.206 11.675 4.589 91,3 

 -14.056 -12.964 -11.414 -2.641 -1.550 88 

Aktivitetsområde – Erhverv         

Erhverv 1.936 1.932 1.469 468 464 76 

Aktivitetsområde – Førtidspension       

Førtidspension 127.271 130.817 130.512 -3.241 304 99,8 

 137.137 140.662 136.661 476 4.001 97,2 

 -9.866 -9.846 -6.148 -3.717 -3.697 62,5 

 
Udvalget for beskæftigelse og erhvervs driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: 

 
• Integration 
• Kontante ydelser: 

- Sygedagpenge 
- Kontanthjælp 
- Forsikrede ledige 
- Fleksjob/Ledighedsydelse/Ressourceforløb 

• Arbejdsmarkedsordninger: 
- Beskæftigelsesindsats 

• Erhverv 
• Førtidspension og boligstøtte 
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Regnskabsresultat 
I 2018 havde Udvalg for beskæftigelse og erhverv samlede udgifter på 466,4 mio. kr. og indtægter på 109,5 
mio. kr.  
Det svarer til 97,6 pct. af udgiftsbudgettet og 97,6 pct. af indtægtsbudgettet.  
 
Regnskabsresultatet for udvalgets budgetområde udviser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. (netto) i forhold 
til det korrigerede budget for 2018, svarende til en afvigelse på 2,4 pct. fra det korrigerede budget.  
(Se tabel 1).  
I forhold til vedtaget budget 2018 er der et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr.  
 
Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018 inkl. omplaceringer Hele 1.000 kr. 
Bemærkning Beløb 

Overført fra 2017 til budget 2018  

• Overførsler 0 

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018  

• Omplacering af lønmidler pga. reduceret bemanding i sammenhængende borgerforløb. 
Der er omplaceret 200.000 kr. fra Jobcenteret (Hovedkonto 5) til Center for Børn og 
Voksne (Hovedkonto 6). 
 

-200 
 

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018  

 0 

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018  

 0 
 

Tillægsbevillinger - i alt -200 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
 
Regnskab 2018 udviser et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. netto, som dækker over summen af en række afvigel-
ser (mer- /mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er: 
 

Aktivitetsområde – Integration (mindreforbrug 1,3 mio. kr.) 
• Mindreforbruget skyldes, at kommunen har modtaget færre flygtninge og familiesammenførte end for-

ventet og samtidig er flere kommet i job. Det resulterer samlet i færre udgifter til integrationsydelse m.v.  
 
Aktivitetsområde – Kontante ydelser (mindre forbrug 3,5 mio. kr.) 

• Der er et mindreforbrug på knap 2 mio. kr. vedr. sygedagpengemodtagere, som primært skyldes færre 
modtagere end forventet. Især i 4. kvartal er den stigning i antallet af borgere som ses i andre år udeble-
vet. 

• Der er et samlet mindreforbrug på fleksjob på knap 1,4 mio. kr. Dette skyldes lavere enhedsomkostnin-
ger pr. borger end skønnet i løbet af året.  

 
Aktivitetsområdet – Arbejdsmarkedsordninger (mindreforbrug 3 mio. kr.) 

• Mindreforbruget dækker primært over, at der i 2018 har været færre borgere i ordninger, som modta-
ger indsatser, og desuden har der været fokus på effektive indsatser ved anvendelse af løntilskud og op-
kvalificerende uddannelser. Ligeledes skyldes mindreforbruget vakancer i jobcenteret. 

•  
• Aktivitetsområdet – Erhverv (mindreforbrug 0,5 mio. kr.) 
• Årsagen til mindreforbruget er primært, at et projekt på og med Filmstationen af tidsmæssige årsager 

ikke blev igangsat i 2018. 
 
Aktivitetsområde – Førtidspension (mindreforbrug 0,3 mio. kr.) 
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• Ved budgetopfølgning II-III blev der omplaceret 3,5 mio. kr. fra aktivitetsområdet Integration til at imø-
dekomme forventet merforbrug på førtidspension og personlige tillæg.  
 

De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder. 
 
 
 
Aktivitetsområde – Integration  
 
Aktivitetsområde integration omfatter: 

• Beboelse - Midlertidige boligplacerede m.v. 
• Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 
• Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 
• Repatriering 

•  
•  
t Tabel 3– Aktivitetsområde Integration - regnskab 2018 

Integration   
Opr. 
budget 
2018 

Ompl. Tillægs-
bevilling 

Korr. 
budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  
Udgifter - i alt U 51.955 -21.081 -1.704 29.170 28.263 23.692 907 
Indtægter – i alt I -34.254 14.681 69 -19.505 -19.933 -14.322 428 
Netto – i alt N 17.701 -6.400 -1.635 9.665 8.330 9.371 1.335 
                  
Beboelse   -875 -95 2 -968 -1.022 147 54 
  U 1.000 -562 -2 436 233 767 203 
  I -1.875 467 4 -1.404 -1.256 -619 -148 
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.   3.805 -841 -1.608 1.357 2.631 1.174 -1.274 
  U 31.110 -13.190 -1.662 16.258 18.764 12.346 -2.506 
  I -27.305 12.349 55 -14.901 -16.133 -11.172 1.231 
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af  inte-
grationsprogrammet og integrationsydelse m.v.   14.922 -5.564 -30 9.328 6.773 8.149 2.555 

  U 19.215 -7.330 -38 11.847 8.815 10.400 3.032 
  I -4.293 1.765 9 -2.519 -2.043 -2.250 -476 
Repatriering   -151 100 0 -51 -51 -100 -0 
  U 630   -1 629 450 180 178 
  I -781 100 2 -680 -501 -280 -179 
Heraf statsrefusion I -8.624 1.829 17 -6.778 -6.569 -2.056 -209 

 Administrativ organisation 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. (netto) i forhold til 
oprindeligt budget og 1,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget 2018.   
Tabel 4 - Antal helårspersoner i 2018 på forskellige ordninger og forløb 

 

Oprindeligt 
2018 (bud-

get-
grundlag) 

Korrigeret 
2018 

Regnskab 
2018 

Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge voksne (18-64 årige på integrati-
onsprogram (budgetgrundlag/helårspersoner/helårspersoner 1. jan. 2019 Integrations-
barometeret) 

172 - 152 

Modtagne/ forventede flygtninge for 2018* 25 10 5 
Modtagne/forventede antal familiesammenførte til flygtning  925 10  1  
Samlet antal på Integrationsydelse (helårspersoner)*: 150 124 94 
Integrationsydelse flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - helårspersoner* 110 84 66 
Integrationsydelse til andre – helårspersoner* 40 40 28 
Løntilskud – helårspersoner 20 10 9 
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Helårspersoner Grundtilskud (almindeligt) – Helårspersoner (flygtninge og familiesam-
menførte) 199 110 112 

Kilde: *Jobindsats, Integrationsbarometer, Momentum og Opus 
   Aktivitetsområdet Integration omfatter forsørgelse 

(integrationsydelse) og integrationsindsats for voksne 
flygtninge og familiesammenførte samt midlertidig 
boligplacering.  
Herudover indgår danskundervisning for andre end 
flygtninge og ydelse til andre omfattet af integrations-
ydelse. 
Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 9,4 
mio. kr. (netto) i forhold til oprindeligt budget.  
I forhold til korrigeret budget udviser regnskabsresul-
tatet et mindreforbruget på 1,3 mio. kr. (netto). Det 
skal dog ses i lyset af, at budgettet er nedreguleret 
med 8,0 mio. kr. i løbet af 2018. 
Mindreforbruget skyldes helt overordnet, at Furesø i 
2017 og 2018 modtog langt færre flygtninge og fami-
liesammenførte i kommunen end der var budgetlagt 
ud fra og endvidere er flere kommet i job end forven-
tet. Og som følge heraf, har der været færre helårs-
personer på integrationsydelse og integrationsindsats 
m.v. i 2018 end der oprindeligt var budgetlagt ud fra.  
Det oprindelige budget 2018 var udarbejdet ud fra at 
kommunen ville modtage 25 nye flygtninge til bolig-
placering i 2018, men kommunen har reelt kun mod-
taget 6 nye flygtning i 2018 (se evt. tabel ovenfor). Og 
det var forventet at 150 helårspersoner ville modtage 
integrationsydelse i 2018, men kun 94 helårspersoner 
har modtaget integrationsydelse. 
Bemærkning til de enkelte områder: 
Beboelse – Midlertidig boligplacering af flygtninge 
(00.25.11) 
Udgifterne omfatter udgifter til midlertidige lejemål 
hos private og indtægter fra flygtninge og familie-
sammenførtes egenbetaling for midlertidig boligind-

kvartering. Endvidere indgår udgifter til indretning af 
varige boliger. 
Resultatet udviser et samlet mindreforbrug på under 
0,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 
og er derved i balance.  
Introduktionsprogram og introduktionsforløb 
(05.46.60) 
Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende 
danskuddannelse og andre indsatser for borgere om-
fattet af integrationsprogrammet og udlændinge om-
fattet af introduktionsforløbet.  
Resultatet udviser et mindreforbrug i forhold til oprin-
delig budget på 1,2 mio. kr. og et merforbrug i forhold 
til korrigeret budget på 1,3 mio. kr. (netto). 
 
Sprogcenter Furesø 
Sprogcentrets budget er aktivitetsafhængigt. Dvs. at 
sprogcentret har mulighed for at afholde udgifter i det 
omfang, der opnås indtægter.  
 
Sprogcentret har afregnet 985 ½-moduler for Furesø-
borgere og 210 ½-moduler for borgere fra andre 
kommuner.  
Sprogcenter Furesø har i 2018 et mindreforbrug på 1,2 
mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere løn-
udgifter samt højere modulindtægt fra kursister fra 
andre kommuner end forudsat i prognosen.  
Den 1. juli 2018 blev der indført brugerbetaling på 
danskuddannelsesområdet. Lovgivningsændringen 
forudsætter, at aktiviteten og dermed indtægten på 
sprogcentre successivt vil falde med 35 %. Den deraf 
følgende reduktion af lærerstaben er gennemført 
hurtigere end planlagt og med lavere lønudgifter i 
2018 som konsekvens. 

 
Opgørelse over budgetteret og afregnede ½ moduler på Sprogcenter Furesø  
Afregnede ½ moduler Oprindeligt  

budgetlagt  
Furesø 

Oprindeligt  
Budgetlagt   

Andre  
kommuner 

Regnskab 
Furesø 

Regnskab andre 
kommuner 

DU1 260 16 149 25 
DU2 720 80 687 142 
DU3 130 20 149 43 
1/2 Moduler i alt 1.100 116 985 210 
Kilde: Forudsætninger bag oprindelig budget 2018 af april 2017 samt regnskab 2018 fra Sprogcenter Furesø. 
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrati-
onsprogrammet (05.46.61) 
Området omfatter udgifter til integrationsydelse til 
udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet 
(Flygtninge og Familiesammenførte til flygtninge) samt 
integrationsydelse til andre (familiesammenførte til 
andre end flygtninge). Der er et samlet mindreforbrug 

på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. I 
forhold til Oprindeligt budget er mindreforbruget 8,2 
mio. kr.   
Mindreforbruget skyldes, at Furesø Kommune har 
modtaget færre nye flygtninge og familiesammenførte 
end budgetlagt, og samtidig er flere kommet i job end 
der var budgetteret med. 
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Repatriering (05.46.65) 
Området omfatter udgifter til repatriering med 100 
pct. statsrefusion. Der var budgetlagt med at  
kommunen vil modtage resultattilskud for 2 personer i 
forbindelse med repatriering. Da kommunen har  

kunnet hjemtage resultattilskud for repatriering for to 
personer i 2018, er regnskabet i balance. 
 
 
 

 
Aktivitetsområde – Kontante ydelser 
 
 
Kontante ydelser omfatter: 

 Sygedagpenge 
 Kontanthjælp 
 Forsikrede ledige 
 Fleksjob/ledighedsydelse/Ressourceforløb 

 
Tabel 5: Kontante ydelser 

Kontante ydelser, hele 1.000 kr.   Opr.  
budget 2018 

Korr.  
budget 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse ift. 
opr. budget 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

         
Udgifter - i alt U 243.543 253.214 251.841 -8.298 1.373 

Indtægter - i alt I -68.369 -69.887 -72.025 3.656 2.137 

Netto - i alt   175.174 183.327 179.816 -4.642 3.511 

Sygedagpenge   33.079 37.688 35.700 -2.621 1.988 

  U 56.672 60.849 59.085 -2.413 1.764 

  I -23.593 -23.161 -23.385 -208 224 

Kontanthjælp   44.658 39.471 39.925 4.733 -454 

  U 57.481 51.798 50.646 6.835 1.152 

  I -12.823 -12.327 -10.721 -2.102 -1.606 

Forsikrede ledige   46.030 49.001 48.794 -2.763 208 

  U 46.030 49.001 48.794 -2.763 208 

  I -0 -0 0 -0,01 -0,01 

Fleksjob/ledighedsydelse/ressourceforløb   51.407 57.167 55.398 -3.991 1.769 

  U 83.360 91.567 93.317 -9.957 -1.750 

  I -31.953 -34.399 -37.919 5.966 3.520 

 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (netto) i forhold til 
korrigeret budget, og et merforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2018.  
 
Nedenfor er vist en oversigt over antal fuldtidspersoner jf. www.jobindsats.dk. Det fremgår af oversigten, at der sam-
let set i 2018 har været 31 helårsmodtagere mindre i offentlig forsørgelse end i 2017. 
 
Tabel 6 - Antal fuldtidspersoner i 2017-2018 

  
Fuldtidspersoner Regnskab 2017 Budget 2018 Forventet regnskab 2018  

(BO-III) Regnskab 2018 

Sygedagpenge 
(inkl. 4 første uger)  328 315 331 322* 

http://www.jobindsats.dk/
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Jobafklaringsforløb  96 80 84 91 

Kontant- og ud-
dannelseshjælp  466 428 394 398 

- heraf kontant-
hjælp  295 258 245 245 

- heraf uddannel-
seshjælp 171 170 149 153 

Forsikrede ledige  380 348 386 385 

Øvrige ydelser 413 427 450 456 

- heraf revalidering 10 9 6 6 

- heraf fleksjob 273 303 298 299 

- heraf ledigheds-
ydelse 79 60 76 79 

- heraf ressource-
forløb 51 55 71 72 

Modtagere i alt  1.683 1.598 1.645 1.652 

*Data fra udbetalingssystem, da data i jobindsats.dk er forsinket pga. efterregistreringer. 
 
Sygedagpenge (05.57.71) 
I forhold til korrigeret budget 2018 er der et sam-
let mindreforbrug på knap 2 mio. kr. (netto). I 
forhold til oprindeligt budget, er der et merforbrug 
på 2,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der gennem 
2018 har været flere sygemeldte borgere end 
forventet ved budgetlægningen. Det forventes, at 
antallet af sygedagpengemodtagere under en 
højkonjunktur stiger. Dette skyldes blandt andet, 
at der er flere personer i beskæftigelse under en 
højkonjunktur og dermed også flere, som kan 
risikere at blive syge og er berettigede til syge-
dagpenge. Samtidig forventes mere aktivitet på 
grund af rekrutteringsproblemer og travlhed, der 
kan medføre flere arbejdsulykker og stressrelate-
ret sygdom1. Der har i gennemsnit været 322 
helårspersoner på ydelsen i 2018. Udgiften pr. 
borger har i gennemsnit været 111 t. kr. i regn-
skab 2018. Antallet af modtagere har i 2018 væ-
ret på niveau med 2017, hvilket mest sandsynligt 
skyldes den lave ledighed i Furesø Kommune. 
Furesø Kommune har den 7. laveste andel af sy-
gedagpengemodtagere i forhold til befolkningen 
på landsplan ultimo 2018.  
  
Kontanthjælp (05.57.72, 05.57.73, 05.57.75) 
05.57.72 - Sociale formål: 

                                                           
1 Viden om sygefravær – STAR 2016 

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i for-
hold til korrigeret budget. I forhold til oprindeligt bud-
get 2018 er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Under 
sociale formål registreres blandt andet hjælp til en-
keltudgifter, hjælp til flytning, sygebehandling og 
tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede borgere. 
Midlerne tilkendes efter lov om aktiv socialpolitik.  
 
05.57.73 - Kontant- og uddannelseshjælp: 
Der har samlet set været færre udgifter til modtagere 
af kontanthjælp og uddannelseshjælp, svarende til 4,7 
mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget. 
Særligt i 2. kvartal 2018 har der været en stor afgang 
af kontanthjælpsmodtagere. Derfor blev budgettet 
nedjusteret. I forhold til korrigeret budget for 2018 
udviser regnskabet for området et merforbrug på 0,5 
mio. kr. (netto). 
 
Samlet set har der gennem 2018 været et fald i antal-
let af kontanthjælpsmodtagere, svarende til 50 helårs-
personer set i forhold til regnskab 2017. I gennemsnit 
har der i 2018 været 245 helårspersoner, mens om-
kostningen i gennemsnit har været 108 t.kr. pr. hel-
årsmodtager (netto).  
 
Samlet set, har der i 2018 været en nettoafgang af 
borgere på uddannelseshjælp på næsten 18 fuldtids-
modtagere. 
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Der har i gennemsnit været 153 modtagere af 
uddannelseshjælp i 2018, som i gennemsnit har 
kostet 61,8 t. kr. I budget 2018 var der forudsat 
en gennemsnitpris på 64,3 t. kr. og 170 helårs-
modtagere på ordningen.  
  
05.57.75 - Afløb vedr. aktiverede kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere:  
Oprindeligt budget for området var 150 t.kr. For-
bruget er på 70 t.kr., hvilket er 20 t.kr. mere end 
korrigeret budget på 50 t.kr. Funktionen dækker 
kontanthjælp for borgere, der er gældende før 
refusionsreformen i 2016. 
 
Forsikrede Ledige (05.57.78) 
05.57.78 - Dagpenge til forsikrede ledige:  
Der har i gennemsnit i 2018 været 385 helårsmodtage-
re af forsikrede ledige på dagpenge. Udviklingen i 
antallet af dagpengemodtagere har ikke svaret til det 
forventede fald, hvor der i budget 2018 var forventet 
32 færre helårspersoner. Antallet af modtagere har 
været højere end forventet i løbet af året og korrigeret 
budget 2018 er løbende tilpasset med ca. 3 mio. kr. 
Det forventede antal helårsmodtagere ved BO III er i 
balance med regnskabsresultatet, og området har et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget, og et merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til 
det oprindelige budget. Enhedsprisen pr. modtager 
har været svagt faldende over året fra 132 t.kr. i bud-
get 2018 til 127 t.kr. i regnskab 2018. Den faldende 
enhedspris indikerer en høj omsætning af dagpenge-
modtagere, hvilket medfører en lavere medfinansie-
ring fra kommunens side. 
 
 
Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb (05.58.80, 
05.57.81,05.57.82,05.57.83) 
05.58.80 - Revalidering:  
Det oprindelige budget til revalidering i 2018 var 1,6 
mio. kr. og der var budgetlagt med 9 helårsmodtagere 
af revalideringsydelse. I 2018 har der i gennemsnit 
været 6 helårspersoner på ydelsen og der er netto 
forbrugt 0,96 mio. kr. Budgettet er nedjusteret i løbet 
af året til et korrigeret budget på 0,93 mio. kr., og 
dermed er korrigeret budget og regnskab 2018 stort 
set i balance. Nettoudgiften pr. borger har i gennem-
snit været 156 t. kr. 
 
05.58.81 - Løntilskud til personer i fleksjob og fleks-
løntilskud: 
Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. Mindreforbruget kan delvist tilskri-
ves, at nyoprettede fleksjob i overvejende grad sker på 
områder med lavere løn, hvorved kommunens gen-
nemsnitsomkostninger falder. I budgettet er en gen-

nemsnitsomkostning på 94,7 t.kr. lagt til grund Den 
gennemsnitlige udgift pr. borger var 84,2 t. kr. i 2018. 
Antallet af personer i fleksjob udgjorde 299 helårs-
modtagere i 2018.  Personer i fleksjob fordeler sig på 
forskellige ordninger, hvortil der er forskellige refusi-
onsregler tilknyttet. For løntilskudsordningerne for 
personer i fleksjob er der desuden forskellige udbeta-
lingstidspunkter, som afhænger af hvornår virksomhe-
derne hjemtager løntilskuddet. Fleksjob fordeler sig 
med 181 personer på den nye ordning, som er trådt i 
kraft med refusionsreformen pr. 1. januar 2016. Det er 
borgere, der er tilkendt fleksjob i 2016-2018. På den 
nye ordning er refusionen generelt lavere, end for 
borgere på de ordninger, der var gældende før refusi-
onsreformen trådte i kraft. 
 
De samlede udgifter vedr. fleksjob, forventes, alt an-
det lige, at stige.  fordi der gradvist kommer relativt 
flere borgere i den nye (dyre) ordning og færre i de 
gamle ordninger. Derudover forventes antallet af bor-
gere i fleksjob at stige i de kommende år. 
 
 
05.58.82 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb:  
På området har der samlet set (netto) været balance 
mellem korrigeret budget og regnskab 2018 vedrøren-
de ressourceforløb og jobafklaring.  
 
Der har i gennemsnit været 72 helårspersoner i res-
sourceforløb, og udgiften pr. borger har i gennemsnit 
været 117,4 t. kr. i 2018. Ved budgetlægningen for-
ventedes 55 helårsmodtagere med en forventet om-
kostning på 113 t. kr. Der er i løbet af året omplaceret 
2,6 mio. kr. for at dække differencen mellem oprinde-
ligt budget og forbrug. Isoleret er der et mindrefor-
brug vedr. ressourceforløb på 0,3 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget.  
 
Der har i gennemsnit i 2018 været 91 personer i jobaf-
klaringsforløb, hvor udgiften i gennemsnit har været 
111,8 t. kr. Ved budgetlægningen forventedes 80 hel-
årsmodtagere med en forventet omkostning på 114 t. 
kr. Der er i løbet af året omplaceret 0,9 mio. kr. for at 
dække differencen mellem oprindeligt budget og for-
brug. Isoleret er der et merforbrug vedr. jobafklarings-
forløb på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
 
05.58.83 - Ledighedsydelse:  
Der har været et merforbrug på ledighedsydelse på 1,1 
mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Budgettet er 
tilpasset i løbet af året, og ved regnskab 2018 er der et 
mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget. Afgangen fra ledighedsydelse til fleksjob har 
været lavere end forventet i 2018. Ved indgangen til 
2018 forventedes 60 helårsmodtagere, mens det reali-
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serede antal modtagere har været 79 personer. Da de 
samlede udgifter vedrørende ledighedsydelse er høje-
re end udgifterne for personer i fleksjob, har denne 

manglende overgang fra ledighedsydelse til fleksjob 
samlet set belastet budgettet. Den gennemsnitlige 
udgift pr. borger har været 144 t. kr.
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Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger 
 
 
Den administrative organisation omfatter: 

 Beskæftigelsesindsats 
 Sammenhængende borgerforløb 

 
Sammenhængende borgerforløb 
Pr. ultimo 2018 er der 94 borgere med et aktivt forløb i sammenhængende borgerforløb. 22 borgere er i 
løbet af året afsluttet, heraf er 11 kommet i ordinært job eller uddannelse, 3 er kommet i fleksjob og 3 er 
overgået til førtidspension. 

 

Arbejdsmarkedsordninger, 1000 kr.   
Opr.  

budget 
2018 

Korr.  
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

              

Netto, i alt   45.825 39.830 36.792 9.033 3.039  

Udgifter U 59.881 52.795 48.206 11.675 4.589  

Indtægter I -14.056 -12.964 -11.414 -2.642 -1.550  

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger et mindreforbrug på 3 
mio. kr. 
  
 
Udgifter vedrørende kommunens samlede skolevæsen 
(03.22.02) 
Fællesudgifterne vedrørende kommunens samlede 
skolevæsen (SSP) udviser et mindreforbrug på 362 
t.kr., hvilket primært skyldes at driftsrammen ikke er 
udnyttet fuldt ud i 2018.  SSP’en er en del af den sam-
lede ungeafdeling og er implementeret økonomisk 
under beskæftigelsesområdet. 
 
Produktionsskoler (03.30.44) 
Kommunens betaling af bidrag til staten for elever på 
produktionsskoler i 2018 udviser et mindreforbrug på 
158 t.kr. 
 
Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45) 
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold: Udgifterne 
til Erhvervsgrunduddannelse eller EGU er 168 t. kr. 
mindre end forventet. 9 personer har fulgt et EGU-
forløb i 2018.  
 
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21) 
Sektionen vedrørende forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge udviser et mindreforbrug på 85 t.kr. 
Der er fire medarbejdere tilknyttet sektionen. Sektio-
nen er desuden også tilknyttet den samlede Ungeafde-
ling under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets om-
råde. 
 
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82) 
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Indsatsen for 
personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb udvi-

ser et samlet merforbrug på 55 t. kr. Merforbruget er 
fordelt med mindreudgifter på 0,4 mio. kr. og mindre-
indtægter på 0,5 mio. kr. i statsrefusion. 
 
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
(05.58.90) 
Området omfatter udgifter til ”indsatsen omfattet af 
driftslofter”. Derudover omfattes udgifter til opsøgen-
de virksomhedsindsats (virksomhedsteamet), ansatte i 
mentorteamet og særlige fleksjob mv. Der er et samlet 
mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. ud af et samlet 
korrigeret budget på 25,1 mio. kr. 
 
Mindreforbruget skyldes blandt andet, en vakance og 
færre borgere i forløb. Ligeledes har der været løben-
de fokus på området og en prioritering af indsatser 
med gode effekter og nedjustering af andre indsatser. 
 
Udgifterne under driftslofterne overstiger ikke drifts-
loftet i 2018. Refusionen beregnes som 50 pct. af et 
beløb på op til 11.414 kr. pr. borger under det ledig-
hedsrelaterede driftsloft og 10.139 kr. under det øvri-
ge driftsloft i 2018. Der betales 0 pct. i refusion af 
udgifter, som overstiger disse beløb. I 2018 have Fure-
sø 810 borgere under det ledighedsrelaterede drifts-
loft og 437 under loftet vedrørende øvrige. 
 
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (05.68.91) 
Området omfatter løntilskud til forsikrede ledige samt 
udgifter til handicappede i erhverv. Udgifterne til be-
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skæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige udviser et 
merforbrug på 0,5 mio. kr. Det korrigerede budget 
udgør 1,7 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 2,2 mio. 
kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til 
handicappede i erhverv. 
 
Løn til forsikrede ledige (05.68.95) 
Her konteres kommunens lønudgift til forsikrede ledi-
ge ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Det korri-
gerede budget og regnskab 2018 er i balance. 
 
Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97) 
Ud af et samlet budget på 4,9 mio. kr. (netto) er der et 
mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der har i 2018 været 
samlet set 17 personer i Seniorjob (hvor der modtages 

tilskud på 143 t.kr. i 2018-PL). Og ca. 12 personer, som 
har modtaget kompenserende ydelser (som der ikke 
gives tilskud for).  
 
Beskæftigelsesordninger (05.68.98) 
Området omfatter udgifter til unge under 18 år, udgif-
ter til jobrotation samt lønudgifter til kontanthjælps-
modtagere ansat i løntilskudsstillinger i kommunen.  
 
Det korrigerede budget omfatter udgifter på 2,3 mio. 
kr. og indtægter på 1,7 mio. kr. Regnskabet udviser 
netto mindreudgifter på 0,1 mio. kr. primært som 
følge af færre udgifter vedrørende jobrotation.
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Aktivitetsområde – Erhverv  
 
 
Aktivitetsområdet Erhverv omfatter: 

 Erhvervshus Hovedstaden 
 Iværksætterhuse 
 Erhvervsservice generelt 
 Greater Copenhagen-ReVUS kreativ Vækst 
 Udbud/Indkøb Erhvervs-og beskæftigelses politik 

 

Aktivitetsområde Erhverv   
Opr. Budget 

2018 
Ompl.  Tillægs-

bev. 
Korr. 

budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  
I alt   1.936 0 -4 1.932 1.469 467 463 
                  
Erhvervshus Hovedstadsregionen U 704 0  -1 702 708 -4 -6 
Iværksætterhuse U 258 0 -1 257 262 -4 -5 
Erhvervsservice - Generelt U 261 0  -1 261 230 31 31 
Greater Copenhagen-ReVUS-Kreativ 
Vækst 

U 408 0 -1 407 183 225 224 

Udbud/Indkøb Erhvervs-og beskæfti-
gelsespolitik 

U 306 0  -1 305 86 21 219 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Erhverv et mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr. 
 
 
Erhvervsservice, Iværksætterhus og Erhvervsservice 
generelt (06.48.67) 
Regnskabet på de tre områder udviser et samlet min-
dreforbrug på under 0,1 mio. kr. og er derved i balan-
ce.  
 
 
 
 
 
 
 

Greater Copenhagen - ReVUS-Kreativ Vækst  og Ud-
bud/Indkøb Erhvervs-og beskæftigelses politik 
(06.48.67) 
Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget 2018. Årsagen til dette er 
bl.a., at et projekt på og med Filmstationen af tids-
mæssige årsager ikke blev igangsat i 2018. Derudover 
er udgifterne blevet fulgt tæt og gode, mindre om-
kostningsfulde aftaler er indgået. 
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Aktivitetsområde – FØRTIDSPENSION OG BOLIGSTØTTE 
 
Området omfatter udbetaling af førtidspension, bolig-
sikring, boligydelse, personlige tillæg m.m. Udgifterne 
er overførselsudgifter, og de indgår derfor ikke i kom-
munens serviceramme. 
Sagsbehandling og udbetaling af førtidspensioner, 
boligsikring og boligydelse varetages af Udbetaling 
Danmark. Kommunen afholder kun udgifter svarende 
til den kommunale medfinansiering. 
Personlige tillæg administreres i Ydelse under Jobcen-
tret. 
Samlet set viser regnskabsresultatet for aktivitetsom-
rådet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto) ift. kor-

rigeret budget, jf. tabel UBE.7, og området er dermed i 
balance. Mindreforbruget dækker over merforbrug på 
0,6 mio. kr. på førtidspension, 0,5 mio. kr. på personli-
ge tillæg samt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på bolig-
ydelse og –sikring. 
Ved budgetopfølgning II 2018 blev budgetterne på 
aktivitetsområdet reduceret med i alt 0,25 mio. kr. 
som følge af nedjusteret pris- og lønfremskrivning for 
2018. Samlet set har aktivitetsområdet fået tilført 3,8 
mio. kr. aktivitetsområdet Integration til dækning af 
forventet merforbrug på førtidspension. 

 
Tabel UBE.7: Regnskab 2018 på aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte.  

I  1.000 
kr./ 2018

-pl   

Opr. 
budget 
2018 

Ompla-
cerin-

ger/Till
ægsbe-
villinger 

Korr. 
budget 
2018 

Regn-
skab 
2018 

Afvigel-
se ift. 
Opr. 

budget 

Afvigel-
se ift. 
Korr. 

budget 

Forbr. 
% jf. 
Korr. 

budget 

Førtidspension og boligstøtte U 137.136 3.526 140.66
2 136.660 476 4.001 97 

Førtidspension og boligstøtte I -9.865 -19 -9.845 -6.148 -3.717 -3.697 62 

Førtidspension og boligstøtte N 127.271 3.546 130.81
7 

130.51
2 -3.241 304 100 

Funktion Område         

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller 
senere N 19.534 -39 19.495 19.668 -133 -172 101 

05.48.67 Personlige tillæg m.v. N 2.212 -4 2.207 2.670 -458 -462 121 

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 N 75.856 3.648 79.504 79.961 -4.105 -457 101 

05.57.72 Sociale formål N 23 0 23 3 20 20 15 

05.57.76 Boligydelse til pensionister – 
komm.medfinans. N 17.990 964 18.954 18.112 -122 842 96 

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering N 11.656 -1.023 10.633 10.099 1.557 533 95 

Kilde: KMD Opus pr. 1.3.2019. Note: Afrunding til 1.000 kr. kan give mindre afvigelser i tabellen. 
 
 
05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 
Funktion 05.48.66 vedrører den årlige kommunale 
medfinansieringsandel af førtidspensioner på den nye 
ordning, som har været gældende siden 1. juli 2014. 
Den kommunale medfinansieringsandel udgør hen-
holdsvis 20, 60, 70 eller 80 pct. af bruttoudgiften til 
førtidspension.  

Korrigeret budget for området er 19,5 mio. kr., og 
regnskabsresultatet for området er samlet set på 19,7 
mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr.  
97 pct. af udgifterne til den nye ordning vedrører den 
andel af borgere, hvor kommunen betaler 80 pct. af 
udgifterne, jf. UBE.1. I Regnskab 2017 udgjorde ande-
len 96 pct. 
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Figur UBE.1: Regnskab 2018 - Førtidspension tilkendt pr. 1. juli 2014 el. senere - fordeling af kommunal medfinansieringsandel.

 
Kilde: KMD OPUS pr.1.3.2019. 
I det vedtagne Budget 2018 var det forudsat, at der i 
løbet af 2018 ville komme 35 nye faktiske borgere ind 
på ordningen, således at der ville være 160 faktiske 
borgere på ordningen ultimo 2018. Opgaven med 
vurdering og indstilling til førtidspension håndteres af 
en ekstern leverandør. Grundet en uhensigtsmæssig 
sagsgang hos leverandøren i foråret 2018 fik færre 
borgere tildelt førtidspension, hvilket resulterede i 
færre tildelinger. I løbet af 2018 er antallet af førtids-
pensionister på denne ordning derfor kun øget fra 125 
til 147. 
Forvaltningen arbejder kontinuerligt for, at borgerne 
får mulighed for at komme i varig beskæftigelse, såle-
des at tilgangen til førtidspension begrænses mest 
muligt. Når borgerne kommer i andre forløb end før-
tidspension, forventes udgifterne til førtidspension at 
falde.  
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
Funktionen dækker udgifter til de forskellige typer af 
førtidspensioner, der er tilkendt før 1. juli 2014. Op-
rindeligt budget for området var på 75,9 mio. kr. (net-

to). Grundet forventede merudgifter og forventede 
mindreindtægter er der i løbet af 2018 tilført 3,6 mio. 
kr. fra aktivitetsområdet Integration. Regnskabsresul-
tatet for området er på 80,0 mio. kr., hvilket har med-
ført et merforbrug på 0,5 mio. kr. 
Som det fremgår af tabel UBE.8 så er antallet af fakti-
ske personer på den gamle ordning faldet løbende i 
hele 2018. 
I budget 2018 var budgetforudsætningen, at 50 borge-
re ville udgå af ordningen i løbet af året. Som det 
fremgår af tabel UBE.8 er antallet reduceret fra 687 
borgere til 645 borgere, svarende til et fald på 42 bor-
gere. 
 
Den primære årsag til, at antallet af førtidspensioni-
ster falder, er, at de overgår til folkepension. Udviklin-
gen i antallet af faktiske personer i løbet af 2018 resul-
terer i, at området ultimo 2018 har haft 665 helårsper-
soner. I budget 2018 var budgetforudsætningen 657 
helårspersoner. 

Tabel UBE.8: Udvikling i antal faktiske personer på førtidspension i 2018.

Kilde: KMD OPUS LIS samt STAR. Note: Opgørelsen er eksklusiv borgere på invaliditetsydelse. 
05.48.67 Personlige tillæg 
Funktionen dækker udgifter og indtægter til personli-
ge tillæg til folkepensionister samt førtidspensionister, 
der modtager førtidspension jf. reglerne fra før 2003. 
Borgere skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk 
for at kunne få personlige tillæg. Kommunen foretager 
en konkret vurdering af borgerens økonomiske for-
hold. I vurderingen indgår borgerens formue, den 

sociale pension og alle andre indtægter. Kommunen 
hjemtager statsrefusion på de personlige tillæg, der er 
omfattet heraf. 
De personlige tillæg vedrører blandt andet tilskud til 
medicin, tand- og fodbehandling, fysioterapi, kiroprak-
tor- og psykologbehandling, tandproteser samt varme-
tillæg. 

0% 1% 2% 

97% 

20 pct. kommunal
medfinansiering
60 pct. kommunal
medfinansiering
70 pct. kommunal
medfinansiering
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Korrigeret budget 2018 er på 2,2 mio. kr. (netto), og 
området har et regnskabsresultat på 2,7 mio. kr. (net-
to), hvilket har resulteret i et merforbrug på 0,5 mio. 

kr. (netto). I perioden 2012-2017 har udgifterne til 
personlige tillæg generelt været faldende, men fra 
2017 til 2018 er udgifterne steget, jf. figur UBE.2. 

Figur UBE.2: Personlige tillæg - regnskab 2012-2018 (i 1.000 kr.; 2018-pl; netto). 

 
Kilde: KMD OPUS pr. 14.2.2019.Note: Bemærk, at y-aksen ikke starter i ”0”. 
Antallet af borgere, der modtager personlige tillæg, er samtidig reduceret fra 937 i 2012 til 814 borgere i 2018. 
 
 
 
 
Figur UBE.3: Antal borgere, der modtog personlige tillæg i Regnskab 2012-2018. 

 
Kilde: KMD OPUS pr. 12.2.2019. Note 1: Bemærk, at y-aksen ikke starter i ”0”. Note 2: Borgerne kan godt modtage flere typer af 
tillæg i hvert regnskabsår. 
Jf. figur UBE.3 er antallet af borgere faldet fra 937 til 
814, svarende til 13 pct. Samtidig er den gennemsnitli-
ge udgift pr. borger steget fra 4.112 kr. til 5.670 kr., 
svarende til en stigning på 38 pct. 
I perioden 2012-2018 er helbredstillæg til medicin det 
personlige tillæg, der ydes flest penge til samlet set, 

mens helbredstillæg til henholdsvis tandlæge- og fod-
behandling kommer ind på 2. og 3. pladsen. I 2018 kan 
21 pct. af udgifterne, svarende til 0,98 mio. kr., henfø-
res til tre borgere.

Figur UBE.4: Personlige tillæg – gennemsnitlig udgift pr. modtager i perioden 2012-2018 (i hele kr.; 2018-pl; netto). 

 
Kilde: KMD OPUS pr. 12.2.2019. Note: Opgørelsen er ekskl. ikke-cpr.nr.-bogførte udgifter og statsrefusion. 
05.57.72 Sociale formål, efterlevelseshjælp. 
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Området dækker den kommunale medfinansiering af 
udgifter til efterlevelseshjælp. Ligesom de foregående 
par år så har én borger modtaget efterlevelseshjælp i 
2017. Oprindeligt budget for området er på 23.000 kr., 
og regnskabsresultatet er på 3.372 kr. 
05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansie-
ring 
Udgifterne dækker den kommunale medfinansiering af 
boligydelser til beboere på plejecentre eller kollektive 
bofællesskaber, lejere i én- og to-familiehuse samt 
tilskud/lån til andelshavere. Boligstrukturen i kommu-
nen har en stærk indvirkning på udgifterne. Ligeledes 

har borgernes indtægtsgrundlag og formue indvirkning 
på, hvor meget de kan modtage i boligydelse.  
Korrigeret budget 2018 til boligydelse er på 19,0 mio. 
kr. (netto). Regnskabsresultatet for 2018 er på 18,1 
mio. kr. (netto), og området har således et mindrefor-
brug på 0,8 mio. kr. (netto).  
I perioden 2012-2018 er udgifterne samlet set øget fra 
15,8 mio. kr. til 18,1 mio. kr. i 2018, svarende til en 
stigning på 15 pct. (i 2018-pl). Fra 2017 til 2018 er der 
dog sket et fald på 0,4 mio. kr. i udgifterne, jf. figur 
UBE 5.. 

Figur UBE.5: Udgifterne til boligydelser 2012-2018 (i 1.000 kr.; 2018-pl; netto). 

 
Kilde: KMD OPUS pr. 12.2.2019. Note 1: Bemærk, at y-aksen ikke starter i ”0”. 
05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
Udgifterne dækker den kommunale medfinansiering af 
boligsikring, som dels ydes som boligsikringslån i ejer-
boliger til førtidspensionister m.fl., dels ydes til bolig-
sikring til byfornyelse m.v. for lejere og dels boligsik-
ring i andelsboliger for førtidspensionister m.fl.  
Boligstrukturen i kommunen har en stærk indvirkning 
på udgifterne til boligsikring. Ligeledes har borgernes 
indtægtsgrundlag og formue indvirkning på, hvor me-
get de kan modtage i boligsikring. 

Korrigeret budget 2018 til boligsikring er på 10,6 mio. 
kr. (netto), og regnskabsresultatet er på 10,1 mio. kr. 
(netto), svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 
(netto). 
Som det fremgår af figur UBE.6 nedenfor, så har udgif-
terne til boligsikring været stigende siden 2013, men 
særligt fra 2017 til 2018 er udgifterne faldet. I hele 
perioden udgifterne samlet set faldet med 6 pct. (i 
2018-pl). 

Figur UBE.6: Udviklingen i udgifterne til boligsikring 2012-2018 (i 1.000 kr.; 2018-pl; netto). 

 
Kilde: KMD OPUS pr. 12.2.2019. Note 1: Bemærk, at y-aksen ikke starter i ”0”. 
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dvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
 
 

  
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter 
• Aktivitetsområde Sundhed 
• Aktivitetsområde Ældre 
• Aktivitetsområde Voksne med særlige behov 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

U 
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Tabel USS.1: Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs regnskab 2018 

Hele 1.000 kr. / 2018-pl. U/I 
Opr. 

budget 
2018 

Ompl. Till. bev. 
Korr. 

budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse i 
fht. opr. 
budget 

Afvigelse i 
fht. korr. 
budget 

Forbrugspct. 
korr. budget 

                    
Udgifter - i alt  U  790.048 2.957 24.597 817.601 814.947 -24.899 2.654 99,7% 
Indtægter - i alt  I  -55.114 -2.957 -11.985 -70.056 -68.703 13.589 -1.353 98,1% 
Netto - i alt  N  734.934 - 12.612 747.546 746.244 -11.310 1.302 99,8% 

    
        Sundhed   U  208.994 8.679 11.307 228.980 229.734 -20.740 -754 100,3% 

   I  -2.593 -57 5 -2.645 -2.809 216 165 106,2% 
Ældre   U  319.251 -7.112 13.813 325.952 322.909 -3.658 3.044 99,1% 
   I  -40.488 -1.710 -12.014 -54.212 -52.682 12.195 -1.530 97,2% 
Voksne med særlige behov  U  261.803 1.390 -524 262.669 262.305 -502 364 99,9% 
   I  -12.033 -1.190 24 -13.199 -13.211 1.178 12 100,1% 
 
 
Regnskabsresultat for Udvalget for sociale forhold, 
sundhed og et godt seniorliv  
 
Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt se-
niorliv havde i 2018 et oprindeligt udgiftsbudget på 
790,0 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 
55,1 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 817,6 
mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 70,1 mio. 
kr. Samlet set er der et merforbrug på 11,3 mio. kr. 
(netto) i forhold til det oprindelige budget og et min-
dreforbrug på 1,3 mio. kr.  

 
 
 
(netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dæk-
ker over et mindreudgifter på 2,7 mio. kr. og mindre-
indtægter på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
Budget 2018.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, 
der er blevet givet i løbet af 2018 på udvalgets områ-
de. 
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Tabel USS.2: Tillægsbevillinger vedr. Budget 2018 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb  
 

Overført fra 2017 til Budget 2018 3257 

Demensprojekt Plejecenter Svanepunktet 13 

Klippekort til plejehjemsbeboere (udgifter til revision) 10 

Nexus-implementering Voksne med særlige behov 200 

Nexus-implementering Sundheds- og ældreområdet 2800 

Projekt "Seniorbofællesskaber"  234 

  

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018 -498 

Drift af 5 nye biler i hjemmeplejen overføres til Driftsgården -175 

Nexus-implementering Voksne med særlige behov overføres til CBV (ØU) -200 

Plejecenter Svanepunktets budget til rengøring overføres til UNMG -220 

Udmøntning af effektiviseringsinitiativet ”Velfærdsteknologisk udvikling” -97 

  

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 -772 

Indkøbsbesparelse på kørsel – overførsel fra USS til ØU -630 

Overførsel af midler Køkkenet på Lillevang, da Jobcentret udtræder af kantineordning -100 

Overførsel fra USS (Tværfagligt Team) til Sundhed (konto 4) under ØU -700 

DUT En værdig død 427 

DUT Aflastning af pårørende 427 

DUT Hospice 118 

DUT Ny lov om frist for genoptræning 444 

DUT Kompetenceløft sundhedspersonale 712 

Midtvejsregulering (nedjustering af P/L for 2018) -1.470 

  

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 2643 

Overførsel fra Tværfagligt Team til Socialsekretariatet (ØU) -793 

Værdighedsmidler flyttes fra hjemmesygeplejen til Visitationen (ØU) -113 

Efterregulering Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) -8.171 

Tillægsbevilling Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 11.500 

  

Øvrige: 311 

Kompetencemidler fra ØU til institutioner 60 

Kantineordning for Driftsgården og Jobcentret flyttes til Lillevangs Køkken  251 

  

Tillægsbevillinger - i alt 4.941 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet 
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Aktivitetsområde – Sundhed 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 
• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

væsenet 
• Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-

træning 
• Vederlagsfri fysioterapi 
• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• Andre sundhedsudgifter 

• Rehabiliteringscentret 
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende akti-
vitetsområdet et merforbrug på 0,6 mio. kr. ift. det 
korrigerede budget for 2018.

 
 
Tabel USS3. Regnskab 2018 på aktivitetsområde Sundhed 

Hele 1.000 kr. / 2018-pl U/I 
Opr. 

Budget 
2018 

Ompl. Tillægs 
bev. 

Korr. 
Budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                 
Sundhed - Udgifter i alt U 208.994 8.679 11.307 228.980 229.734 -20.740 -754 
Sundhed - Indtægter i alt I -2.593 -57 5 -2.645 -2.809 216 165 
Sundhed - Netto i alt N 206.401 8.622 11.312 226.335 226.924 -20.523 -589 

          
Funktion Profitcenter         

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet U 155.662 - 11.189 166.851 166.843 -11.181 8 

  I -8 - 0 -8 - -8 -8 

046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræ-
ning U 16.414 1.872 162 18.448 18.407 -1.993 41 

  I -574 - 1 -573 -482 -92 -91 

 Kommunal Finansiering U 517 - -1 516 1.272 -756 -757 

 Genoptræning Svanepunktet U 15.897 1.397 163 17.458 16.631 -734 826 

  I -574 - 1 -573 -482 -92 -91 

 Vederlagsfri fysioterapi U - 475 - 475 504 -504 -29 

046284 Vederlagsfri behandling hos fysiotera-
peut U 6.873 -475 -14 6.384 6.844 29 -460 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse U 274 13 -1 286 112 162 175 
046290 Andre sundhedsudgifter U 5.453 4.500 107 10.060 9.283 -3.829 778 

  I -405 - 1 -405 -784 379 379 

 Andre sundhedsudgifter U 912 - -2 910 834 78 76 

 Kommunal Finansiering U 2.813 4.500 112 7.426 6.639 -3.825 787 

  I -405 - 1 -405 -784 379 379 

 SHS-team U 1.728 - -3 1.725 1.810 -82 -85 

053027 
Pleje og omsorg mv. af primært ældre 
undtaget frit valg (Rehabiliteringscen-
tret) 

U 18.747 2.727 -37 21.437 22.844 -4.097 -1.407 

  I -190 - 0 -190 -197 7 7 

053029 Forebyggende indsats samt aflastnings-
tilbud (Aktivitetscentret Skovgården) U 5.571 42 -99 5.514 5.402 169 112 

  I -1.416 -57 3 -1.470 -1.347 -69 -123 
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Aktivitetsområde Sundhed  
Aktivitetsområde Sundhed omfatter bl.a. kommunal 
medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), Genop-
træningscentret,, Rehabiliteringscentret og Aktivitets- 
og Forebyggelsescentret Skovgården.  
Området udviser et samlet nettoforbrug på 226,9  
mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 100,3 pct.  
 
I forhold til oprindeligt budget har området på udgifts-
siden et merforbrug på 20,7 mio. kr., og i forhold til 
korrigeret budget har området et merforbrug på 0,9 
mio. kr. På indtægtssiden har området merindtægter 
for 0,2 mio. kr. ift. oprindeligt budget og ift. korrigeret 
indtægtsbudget. 
 
Samlet set har aktivitetsområdet et merforbrug på 0,6 
mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. 
 
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
væsenet (04.62.81) 
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæse-
net (KMF) har et korrigeret budget på 166,8 mio. kr. 
og et forbrug på 166,8 mio. kr. (netto), hvilket betyder 
af budgettet blev brugt fuldt ud. Indeholdt i forbruget i 
2018 er en hensættelse (udgiftsført i 2018) på 3,5 mio. 
kr. Hensættelsen sker som følge af forventede restud-
gifter (restafregning) for 2018, som først kan afregnes 
endeligt i 2019, når endeligt regnskab for 2018 forelig-
ger. Da udgifterne vedrører 2018 afregnes disse af 
hensættelsen. Såfremt hensættelsen ikke opbruges 
tilfalder evt. restbeløb kommunens kasse.  
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-
træning (04.62.82) 
Området indeholder kommunal finansiering af Ambu-
lant specialiseret genoptræning, Genoptræningscen-
tret samt genoptræning for børn på specialskoler. 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
har i 2018 et samlet korrigeret budget på 17,9 mio. kr. 
(netto) og et forbrug på 17,9 mio. kr. (netto) og der er 
således balance mellem budget og forbrug. 
Der er et merforbrug på borgernes ambulante specia-
liserede genoptræning på hospitaler (0,8 mio. kr.) og 
et mindreforbrug på Genoptræningscentret på 0,7 
mio. kr. 
 
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 
(04.62.84) 
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut har i 2018 
et korrigeret budget på 6,4 mio. kr. og et forbrug på 

6,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. 
(afrundet). Merforbruget kan tilskrives et stigende 
antal borgere, der henvises fra egen læge og/eller 
større udgifter pr. borger. 
 
Andre sundhedsudgifter (04.62.90) 
Funktionen Andre sundhedsudgifter har i 2018 et kor-
rigeret budget på 9,7 mio. kr. (netto) og et forbrug på 
8,5 mio. kr. (netto), hvilket giver et mindreforbrug på 
1,2 mio. kr. Funktionen indeholder udgifter til kom-
munal finansiering af Ventedage (somatik og psykiatri) 
i forbindelse med færdigbehandlede patienter, der 
venter på at komme hjem fra hospitalerne, samt udgif-
ter til hospiceophold. Ventedage-området har været 
udfordret i 2018 grundet utilstrækkelig kapacitet i de 
midlertidige pladser i 2018, bl.a. på baggrund af mang-
lende flow samt borgere, uden rehabiliterende per-
spektiv, der har optaget midlertidige pladser.  
 
Funktionen indeholder endvidere budget og udgifter 
til SHS-team (Specialiseret Hjemmesygepleje Team), 
aktiviteter indenfor sundhedsfremme, begravelses-
hjælp samt kørsel til læge/speciallæge mv. Disse øvri-
ge områder har et samlet korrigeret budget på 2,6 
mio. kr. (netto) og et forbrug på 2,6 mio. kr. (netto). 
Området har et samlet merforbrug på 9.000 kr. 
 
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget 
frit valg (Rehabiliteringscentret) (05.30.27) 
Rehabiliteringscentret har i 2018 et korrigeret budget 
på 21,2 mio. kr. (netto) og et forbrug på 22,6 mio. kr., 
hvilket svarer til et merforbrug på 1,4 mio. kr. 
Merforbruget kan henføres til en stor indsats med at 
hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalerne 
og dermed undgå, at borgerne ligger og venter og 
udgifter til ventedage. Merforbruget skal derfor ses i 
sammenhæng med mindreforbruget på ventedage på 
1,2 mio. kr. Derudover har der været merudgifter 
forbundet med meget ressourcekrævende borgere, 
som ikke falder inden for Rehabiliteringscentrets mål-
gruppe, men som har været på Rehabiliteringscentret, 
indtil det rette tilbud har været til stede 
 
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
(05.32.33) 
Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården har i 
2018 et korrigeret budget på 4,0 mio. kr. (netto) og et 
tilsvarende forbrug. Der er således balance mellem 
budget og forbrug. 
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Aktivitetsområde – Ældre 

 
Aktivitetsområdet omfatter: 

 Hjemmehjælp 
 Hjemmesygepleje 
 Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot 
 Plejecentre og dagtilbud 
 Køkken Lillevang 

 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende akti-
vitetsområdet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i for-
hold til det korrigerede budget for 2018.  

 
 
Tabel USS.4. Regnskab 2018 på aktivitetsområde Ældre  

Hele 1.000 kr. / 2018-pl 
  U/I Opr. bud-

get 2018 Ompl. Tillægs- 
bev. 

Korr. bud-
get 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                   

Ældre - Udgifter i alt U       319.251      -7.112        13.813       325.952      322.909           3.658          3.044  

Ældre - Indtægter i alt I       -40.488      -1.710      -12.014        -54.212       -52.682       -12.195         -1.530  

Ældre - Netto i alt 
  N       278.763      -8.822          1.799       271.740      270.226         -8.537          1.514  

                   

Funktion Profitcenter                

002519 Ældreboliger U                -               -               234              234                 2                  2             232  
023231 Busdrift U           2.059             -                 -4           2.054          2.359              300            -304  

046282 Genoptræning og ved-
ligeholdelsestræning U                -            314               -                314             314              314                 0  

053026 

Personlig og praktisk 
hjælp og madservice 
(hjemmehjælp) til ældre 
omfattet af frit valg af 
leverandør 

U       105.864    -14.660        11.454       102.658        99.858         -6.006          2.800  

   I         -5.296              0      -11.919        -17.215       -17.420       -12.124             205  

 Puljer U           3.727      -4.900          1.179                  7                -           -3.727                 7  

 Puljer I         -2.715             -               -32          -2.747         -2.753              -37                 5  

                  

 Elever U           8.757      -5.000             -18           3.740          3.814         -4.944              -74  

                  

 Tværfagligt team - Ældre U           9.238      -1.794        -1.291           6.153          6.116         -3.122               37  

 Tværfagligt team - Ældre I              -25              0                 0               -25            -124              -99               99  

                  

 Projekter U              406      -8.938        11.891           3.359          3.381           2.975              -22  

 Projekter I                -               -        -11.892        -11.892       -11.914       -11.914               22  

                  

 Hjemmehjælp U         69.791       4.478           -140         74.129        75.023           5.232            -894  

 Hjemmehjælp I         -2.555             -                   5          -2.550         -2.626              -71               76  

 Mad, vask, indkøb U           2.601             -                 -5           2.596          2.152            -449             444  

 Mad, vask, indkøb I            -843             -                   2             -842            -915              -71               73  
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Hele 1.000 kr. / 2018-pl 
  U/I Opr. bud-

get 2018 Ompl. Tillægs- 
bev. 

Korr. bud-
get 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

 Personlig hjælper U           1.398          235               -3           1.630          1.495                97             135  

                  

 
Hjplejeydelser betaling t/f 
myndigheder U              908             -                 -2              906          1.746              838            -839  

 
Hjplejeydelser betaling t/f 
myndigheder I         -1.712             -                   3          -1.709         -1.711                  1                 3  

                  

 Afregning hjemmepleje U         64.883       4.243           -130         68.997        69.630           4.747            -634  

                  

 Hjemmeplejen U         13.945       1.493           -168         15.270        11.525         -2.421          3.746  

 Hjemmeplejen I                -               -                 -                   -                  -3                -3                 3  

                  

053027 
Pleje og omsorg mv. af 
primært ældre undtaget 
frit valg af leverandør 

U       151.882       4.849          2.243       158.974      157.029           5.148          1.944  

 
Pleje og omsorg mv. af 
primært ældre undtaget 
frit valg af leverandør 

I       -32.101      -1.040               64        -33.077       -32.114              -13            -963  

 Tværfagligt team - Ældre U              619      -1.588          2.299           1.329             580              -39             750  

                  

 Projekter U              346       1.370               -1           1.716             443                97          1.273  

 Projekter I                -        -1.716               -            -1.716         -1.250         -1.250            -466  

                  

 
Pleje- og daghjem beta-
linger t/f myndigh U         20.802       1.188             -42         21.948        22.026           1.224              -78  

 
Pleje- og daghjem beta-
linger t/f myndigh I       -16.742          800               33        -15.908       -15.502           1.240            -407  

                  

 Diverse, ældreområdet U              411             -                 -1              410             288            -122             122  

 Diverse, ældreområdet I            -103             -                   0             -103            -126              -23               23  

                  

 
Budgetvedtagelse 2017 - 
2020 U         -1.114       1.017               99                  2                -             1.114                 2  

                  

 
Kommunale plejecentre 
og Lillevangs Køkken U         79.269       3.828               -9         83.088        83.575           4.306            -487  

 
Kommunale plejecentre 
og Lillevangs Køkken I       -10.597         -295               21        -10.871       -10.654              -57            -217  

 
Ledelse, administration 
og tværgående U           5.369       1.320             -11           6.678          6.038              669             640  

                  

 Plejecenter - Lillevang U         42.172       1.285             -84         43.373        43.788           1.616            -415  

 Plejecenter - Lillevang I            -801             -                   2             -799            -805                -5                 6  
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Hele 1.000 kr. / 2018-pl 
  U/I Opr. bud-

get 2018 Ompl. Tillægs- 
bev. 

Korr. bud-
get 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

 Plejecenter Svanepunkt U         14.268          522           -236         14.554        14.581              313              -26  

 Plejecenter Svanepunkt I            -274             -0                 1             -273            -249                25              -24  

                  

 
Plejecenter Solbjergha-
ven U           8.913          256               22           9.191          9.140              226               52  

 
Plejecenter Solbjergha-
ven I            -978             -                   2             -976         -1.005              -27               29  

                  

 Køkken - Lillevang U           8.548          445             300           9.292        10.030           1.482            -737  

 Køkken - Lillevang I         -8.545         -295               17          -8.823         -8.595              -50            -228  

                  

 
Plejecenter Ryetbo 
(selvejende) U         51.550         -966           -103         50.481        50.117         -1.433             364  

 
Plejecenter Ryetbo 
(selvejende) I         -4.659          171                 9          -4.479         -4.582                77             103  

                  

053028 Hjemmesygepleje U         12.094          835             255         13.184        16.615           4.520         -3.431  
053028 Hjemmesygepleje I                -               -                 -                   -                  -9                -9                 9  

                  

053029 
Forebyggende indsats 
samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært 
mod ældre 

U           9.441           -70           -292           9.079          8.836            -605             243  

053029 
Forebyggende indsats 
samt aflastningstilbud 
målrettet mod primært 
mod ældre 

I         -1.056           -20                 2          -1.074            -978                78              -96  

 
Ledelse, administration 
og tværgående U              591             -                 -1              590             590                -1                -0  

 
Aktivitetscenter - Lille-
vang U           5.910           -70           -285           5.556          5.309            -601             246  

 
Aktivitetscenter - Lille-
vang I            -411           -20                 1             -430            -333                78              -97  

   0                -               -                 -                   -                  -                  -                  -    

 
Selvejende ældreinstituti-
oner (Gedevasevang) U           2.939             -                 -6           2.933          2.937                -2                -3  

 
Selvejende ældreinstituti-
oner (Gedevasevang) I            -645             -                   1             -643            -645                -0                 1  

                  

053031 
Hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligind-
retning og befordring 
ældre 

U         10.536       2.040             -21         12.555        12.824           2.288            -269  
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Hele 1.000 kr. / 2018-pl 
  U/I Opr. bud-

get 2018 Ompl. Tillægs- 
bev. 

Korr. bud-
get 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

053031 
Hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligind-
retning og befordring 
ældre 

I                -           -325               -               -325            -366            -366               41  

                   

053036 
Plejevederlag og hjælp 
til sygeartikler o.lign. 
ved pasning af døende 

U              869             -                 -2              868          1.342              472            -474  

                   

053235 
Hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligind-
retning og befordring 

U                -               -                 -                   -                 45                45              -45  

053235 
Hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligind-
retning og befordring 

I                -               -                 -                   -                   2                  2                -2  

                   

053838 
Personlig og praktisk 
hjælp og madservice 
(hjemmehjælp) til 

U         12.096         -381             -24         11.691          9.938         -2.158          1.753  

053838 
Personlig og praktisk 
hjælp og madservice 
(hjemmehjælp) til 

I            -743             -                   1             -741            -377              366            -364  

                   

053841 

Hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligind-
retning og befordring 
voksne med særlige 
behov 

U         12.070          519             -24         12.565        12.007              -64             558  

053841 

Hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligind-
retning og befordring 
voksne med særlige 
behov 

I         -1.292         -325                 3          -1.615         -1.290                  2            -324  

            

053859 
Aktivitets- og samværs-
tilbud (servicelovens § 
104) 

U           1.691         -588               -3           1.100          1.063            -628               37  

                   

057299 Frivilligt socialt arbejde 
og øvrige sociale formål U              648            30               -1              677             677                29                -0  

                   

064551 Sekretariat og forvalt-
ninger I                -               -             -166             -166            -131            -131              -35  
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Fra 2018 er kontoplanen ændret således, at budget og 
udgifter til hjemmehjælp og hjælpemidler er opdelt på 
to funktioner; én funktion for borgere under 67 år og 
én funktion for borgere på 67 år og derover. 
   
Ældreboliger (00.25.19) 
Det korrigerede budget på 0,2 mio. kr. er afsat til seni-
orbofællesskab. Beløbet er ikke blevet brugt, og min-
dreforbruget på 0,2 mio. kr., søges overført til 2019 til 
fortsættelse af indsatsen med at etablere bofælles-
skaber. 
 
Busdrift (02.32.31) 
Der er i 2018 et korrigeret budget på 2,1 mio. kr. og et 
forbrug på 2,4 mio. kr. Der er således et merforbrug på 
0,3 mio. kr., som kan tilskrives et stigende antal bruge-
re. 
  
Personlig og praktisk hjælp og madservice 
(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af 
leverandør (05.30.26) 
Funktionsområdet er et af de budgetmæssigt to store 
områder på ældreområdet. I 2018 er det korrigerede 
budget på 85,4 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 
82,4 mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug 
på 3,0 mio. kr. (netto), som dækker over mindreudgif-
ter på 2,8 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr.  
 
Funktionsområdet dækker primært hjemmehjælpsom-
rådet, elever og projekter. 
 
Puljer 
Puljer vedrører klippekort til plejehjemsbeboere. Der 
er et korrigeret indtægtsbudget på 2,7 mio. kr., hvilket 
svarer til de faktisk indkomne indtægter. Udgiftsbud-
gettet er fordelt på de fire plejecentre. 
 
Elever  
Der er et korrigeret budget på 3,7 mio. kr. til elever og 
et forbrug på 3,8 mio. kr. (netto) svarende til et min-
dreforbrug på 0,1 mio. kr.  
 
Tværfagligt Team - Ældre 
Der er anført budget og udgifter for området under 
både funktion 05.30.26 og 05.30.27. Det samlede 
korrigerede nettobudget på de to funktioner er på 7,5 
mio. kr., mens der er et forbrug på 6,6 mio. kr., hvilket 
giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette mindre-
forbrug skal ses i sammenhæng med merforbrug på 
andre dele af ældreområdet, hvorfor der er udvist 
tilbageholdenhed på dette område, herunder ved 
udsættelse af besættelse af vakante stillinger. 
 
Projekter  

Der er i 2018 et korrigeret udgiftsbudget på 3,4 mio. 
kr. og et indtægtsbudget på 11,9 mio. kr. Indtægterne 
hidrører fra værdighedsmidlerne og midlerne til Bedre 
bemanding fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det 
korrigerede udgiftsbudget vedrører Udrednings- og 
Rehabiliteringsteam, som er finansieret af værdig-
hedsmidlerne. Udgifterne beløber sig til 3,4 mio. kr. i 
2018. De øvrige værdighedsmidler og midlerne til 
Bedre bemanding er fordelt på hjemmeplejen, hjem-
mesygeplejen, plejecentrene, Genoptræningscentret 
samt visiterede timer til hjemmepleje hvor udgifterne 
er afholdt. 
 
 
Hjemmehjælp  
Budget og forbrug på området Hjemmehjælp er som 
følge af den nye kontoplan fordelt på henholdsvis 
ældreområdet (borgere på 67 år og derover) og handi-
cappede (borgere under 67 år). 
Dette afsnit omfatter ældreområdet. Hjemmehjælp til 
borgere under 67 er beskrevet under funktion 
05.38.38. men området skal ses i sammenhæng. 
  
Området Hjemmehjælp har et korrigeret budget på i 
alt 71,6 mio. kr. (netto) og et samlet forbrug på 72,4 
mio. kr. (netto) svarende til et merforbrug på 0,8 mio. 
kr. (netto). Hjemmehjælpsområdet indeholder budget 
til betaling for visiterede hjemmehjælpsydelser. Dette 
gælder budget til betaling af visiteret hjemmehjælp 
udført af kommunal eller private leverandør, herunder 
personlige hjælpere samt støtte til mad, vask og ind-
købsordning. Merforbruget kan tilskrives lidt højere 
udgifter til visiterede hjemmeplejeydelser og højere 
udgifter til Furesø-borgere, der har modtaget hjem-
mehjælp i andre kommuner. 
 
Hjemmepleje (udfører) 
Budget og forbrug på Kommunal hjemmepleje (udfø-
rer) er fordelt på to funktioner, hhv. 05.30.26 (person-
lig og praktisk hjælp) og 05.30.28 (hjemmesygepleje). 
Hjemmeplejen har et samlet korrigeret budget i 2018 
på 11,4 mio. kr. (netto), mens forbruget har været på 
11,5 mio. kr.(netto), svarende til et merforbrug på 0,2 
mio. kr. netto (afrundet). På funktionen 05.30.26 er 
der et mindreforbrug (netto) på 3,7 mio. kr., der dog 
modsvares af et merforbrug på funktion 05.30.28 på 
3,9 mio. kr. Merforbruget kan dog henføres til, at der 
var et budgetteret indtægtsbudget på 3,9 mio. kr. 
Indtægterne er dog konteret som en del af indtægter-
ne på funktionen 05.30.26, hvorfor regnskabet rent 
teknisk udviser et merforbrug, som er en ikke-
realiseret indtægt. 
 
Budgettet for den aktivitetsbaserede del af hjemme-
plejen indeholder et indtægtsbudget på visiterede 
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timer og sygeplejeydelser (visiterede ydelser) på 55,1 
mio. kr. og et udgiftsbudget 55,1 mio. kr. Grundet en 
højere aktivitet (flere visiterede timer hjemmehjælp 
og delegerede sygeplejeydelser) end forudsat i bud-
gettet, blev indtægterne for visiterede ydelser på 60,2 
mio. kr. Den aktivitetsafhængige del af hjemmeplejen 
har haft udgifter for 60,1 mio. kr. og realiserer derfor 
et overskud på 0,1 mio. kr.  
 
Det faste budget i hjemmeplejen går til ledelse og 
administration, planlægning osv. Der er et korrigeret 
budget på 11,4 mio. kr. og et regnskab på 11,6 mio. 
kr., hvilket gav et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merfor-
bruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget 
på den aktivitetsbaserede del af hjemmeplejen,som 
samlet set har et mindreforbrug. Det ekstra forbrug på 
det faste budget kan henføres til ekstra omkostninger 
til fornyelse af materiel i hjemmeplejen.  
 
 
Personlig og praktisk hjælp og madservice 
(hjemmehjælp) til ældre undtaget frit valg af le-
verandør (05.30.27) 
Funktionsområdet er det budgetmæssigt største un-
der ældreområdet. I 2018 er det korrigerede budget 
på 125,9 mio. kr. (netto), mens forbruget er på 124,9 
mio. kr. (netto). Der er således et mindreforbrug på 
1,0 mio. kr. (netto), som dækker over mindreudgifter 
på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter på 1,0 mio. kr.  
 
Funktionsområdet dækker køb og salg af plejebolig-
pladser og plejecentre. Dertil kommer projekter mv. 
 

Projekter  
Der er i 2018 et korrigeret udgiftsbudget på 1,7 mio. 
kr. og et tilsvarende indtægtsbudget, som vedrører  
projekt ”Kompetenceløft demens” og projekt ”Tidlig 
indsats for den svage ældre”. Der er et mindreforbrug 
(netto) på 0,8 mio. kr., som tilskrives, at udgifterne er 
faldet senere end forventet. Projekterne løber til hen-
holdsvis 2019 og 2020. 
 
Køb og salg af plejeboligpladser 
I 2018 er der et samlet korrigeret budget til køb af 
pladser i andre kommuner på 21,9 mio. kr. og et ind-
tægtsbudget for salg af pladser på 15,9 mio. kr. Netto-
budgettet er således på 5,0 mio. kr. Regnskabsresulta-
tet er et merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) fordelt på 
et merforbrug på 0,1 mio. kr. og mindreindtægter på 
0,4 mio. kr.  
 
I 2018 er der købt 36 helårspladser i andre kommuner, 
mens Furesø Kommune har solgt 25 helårspladser til 
udenbys borgere.  
 
Nedenfor i tabel USS.5 er vist antal plejecenterpladser 
til Furesøborgere i perioden 2015-2020. Det fremgår 
af tabellen, at antallet af solgte pladser ligger nogen-
lunde stabilt i 2015 og 2016, mens der er solgt færre 
pladser i 2017 og 2018. Der er et fald i antal købte 
plejecenterpladser til Furesøborgere fra 2015 og frem. 
Antallet af pladser til Furesøborgere øges i 2019, hvor 
udbygningen på det selvejende plejehjem Ryetbo har 
helårseffekt. 
 

 
 
Tabel USS.5:Plejecenterpladser til Furesøborgere 2015-2020       
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Pladser på plejecentre i kommunen 231 245 245 244 259 259 
Salg af pladser til udenbys borgere -30 -31 -27 -25 -25 -25 
Køb af pladser til Furesøborgere i 
andre kommuner og regionen 41 37 35 36 31 31 

Antal pladser til Furesøborgere  242 251 253 255 265 265 
Anm.            

 Anført antal helårspladser i kommunen.  
     

 Køb af pladser omfatter ikke daghjemspladser. 
    

  
 
Kommunale plejecentre og Lillevangs Køkken 
Det korrigerede budget for de kommunale plejecentre 
og Lillevangs Køkken er i 2018 på 72,2 mio. kr. (netto), 
mens forbruget er på 72,9 mio. kr. svarende til et mer-

forbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget vedrører Lille-
vangs Køkken (se neden for). 
 
Kommunale plejecentre  
Det korrigerede budget er 71,7 mio. kr. (netto), mens 
forbruget er på 71,5 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 
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et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (afrundet). Der er 
således stort set balance mellem forbrug og budget. 
 
Køkken Lillevang  
Der er i 2018 et korrigeret udgiftsbudget for køkkenet 
på 9,3 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 8,8 
mio. kr. I 2018 har der været afholdt udgifter for 10,0 
mio. kr., mens de indkomne indtægter beløber sig til 
8,6 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 1,0 
mio. kr. (netto), som primært til tilskrives ekstraudgif-
ter i forbindelse med overgangen til varmholdt pro-
duktion og nødvendige udskiftninger i personalegrup-
pen.  
 
Selvejende plejehjem Ryetbo 
Det selvejende plejehjem Ryetbo har et korrigeret 
budget på 47,5 mio. kr. (netto) og et forbrug på 47,0 
mio. kr. (netto) (budget og forbrug på 0,3 mio. kr. på 
funktion 04.62.82 og på 1,2 mio. kr. af det samlede 
forbrug på funktion 05.30.31 vedrører Ryetbo). Diffe-
rencen mellem budget og realiseret resultat kan hen-
føres til afregning af regnskab for 2017. Regnskab for 
Ryetbo for 2018 indgår i Budgetopfølgningerne i 2019.  
 
Hjemmesygepleje (05.30.28) 
Der er et korrigeret budget (netto) på 13,2 mio. kr. til 
hjemmesygepleje og et forbrug på 16,6 mio. kr. sva-
rende til et merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skal dog 
bemærkes, at regnskabet vises som et merforbrug, da 
en del af hjemmeplejens indtægtsbudget på den akti-
vitetsstyrede del ligger på funktionen 05.30.28 (og 
dermed bringer det samlede budget på funktionen 
ned svarende til indtægtsbudgettet). Da indtægterne 
ikke er realiseret tilsvarende på denne funktion, men 
ved en fejl på hjemmepleje-funktionen (05.30.26) ser 
budgettet kunstigt lavt ud, på denne funktion i forhold 
til forbruget (netto). 
Hjemmesygeplejens samlede budget (på tværs af 
funktioner) er på 17,1 mio. kr. (netto) og realiserer et 
forbrug på 16,6 mio. kr. (netto), hvilet betyder at der 
er et mindreforbrug på hjemmesygeplejen (netto) på 
0,5 mio. kr. 
 
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mål-
rettet mod primært mod ældre (05.30.29) 
Funktionsområdet omfatter Lillevangs dagtilbud, som 
er et visiteret tilbud og den selvejende institution 
Gedevasevang.  

 
Der er i 2018 et korrigeret budget på 8,0 mio. kr. (net-
to) og et forbrug på 7,9 mio. kr. (netto). Der er således 
et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 
 
Lillevangs Dagtilbud 
Lillevangs Dagtilbuds budget (netto) (inkl. ledelse) er i 
2018 på 5,7 mio. kr., mens forbruget er på 5,6 mio. kr. 
Der er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som 
bl.a. vedrører driften. 
 
Selvejende aktivitetscenter Gedevasevang  
Det selvejende aktivitetscenter Gedevasevang har et 
korrigeret budget på 2,3 mio. kr. (netto) og et forbrug 
på 2,1 mio. kr., svarende til det månedsvist udbetalte 
tilskud til Gedevasevang, dog fraregnet regnskab for 
2017. Regnskab for Gedevasevang for 2018 indgår i 
Budgetopfølgningerne i 2019. 
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring til ældre (05.30.31) 
Hjælpemidler er med den nye kontoplan for 2018 
opdelt på ældreområdet (borgere på og over 67 år) og 
voksne med særlige behov (borgere under 67 år). 
 
Området omfatter hjælpemidler på myndighedsområ-
det, hjælpemiddeldepotet samt indkøb af hjælpemid-
ler på det selvejende plejehjem Ryetbo. 
 
Det korrigerede budget for hjælpemidler på ældreom-
rådet er i 2018 på 12,2 mio. kr. (netto), hvoraf 1,2 mio. 
kr. vedrører Ryetbo. Forbruget er på 12,5 mio. kr., 
hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører Ryetbo. Der er et merfor-
brug på 0,2 mio. kr., som dækker over merforbrug på 
nogle typer af hjælpemidler og mindreforbrug på an-
dre typer. Der er særligt merforbrug på inkontinens-
hjælpemidler og stomihjælpemidler. 
  
Fordelingen af udgifter til hjælpemidler til borgere på 
og 67 år og derover i 2018 fremgår af figur USS.7 ne-
denfor. Figuren viser, at 34 pct. af udgifterne går til 
inkontinens- og stomihjælpemidler. 
 
Figur USS.8 viser fordelingen af udgifter til hjælpemid-
ler til borgere under 67 år i 2018. Det fremgår, at 34 
pct. af udgifterne vedrører Andre hjælpemidler, som 
primært er genbrugshjælpemidler som f.eks. køresto-
le.
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Figur USS.1: Fordeling af udgifter til hjælpemidler til ældre i 2018 
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Figur USS.2: Fordeling af udgifter til hjælpemidler til handicappede i 2018 

 
 
 
 
 
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved 
pasning af døende i eget hjem (05.30.36)  
Plejevederlag gives til pårørende familiemedlemmer til 
pasning af syge og døende og er en lovbunden ydelse.  
Der er i 2018 et korrigeret budget på 0,9 mio. kr. til 
plejevederlag og et forbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 
et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget kan tilskri-
ves, at flere borgere har søgt om plejevederlag (lov-
bunden ydelse), formentlig fordi der i 2018 har været 
ventetid på hospicepladser. 
 

Personlig og praktisk hjælp og madservice 
(hjemmehjælp) til personer med handicap mv. 
omfattet af frit valg af leverandør (05.38.38) 
Det korrigerede budget for 2018 er på 10,9 mio. kr. og 
der er et forbrug på 9,6 mio. kr., hvilket svarer til et 
mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (afrundet). Mindrefor-
bruget vedrører særligt visiterede timer til hjemme-
hjælp.  
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Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring til personer med handicap (05.38.41) 
Det korrigerede budget for hjælpemidler til personer 
med handicap (borgere under 67 år) er i 2018 på 11,0 
mio. kr. (netto), mens forbruget er på 10,7 mio. kr. 
(netto) svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 
(afrundet). Dette dækker over mindreforbrug på nogle 
typer af hjælpemidler og merforbrug på andre typer. 
Der er i 2018 et mindreforbrug på støtte til køb af 
handicapbiler, mens der bl.a. er et merforbrug på 
kørestole og stomihjælpemidler. 
 
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) (05.38.59) 
Der er i 2018 afholdt udgifter til den regionale institu-
tion Solgavens dagtilbud på 1,1 mio. kr. svarende til 9 
helårspladser.  Det svarer til det korrigerede budget 
for 2018. 
 
 
Frivilligt socialt arbejde og Øvrige sociale formål 
(05.72.99) 
Funktionsområdet afholder udgifter til Frivilligcenter 
Furesø og støtte til indkøbsbus samt støtte til frivilligt 
socialt arbejde efter servicelovens § 18. Forbruget i 
2018 er på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til budgettet. 
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Aktivitetsområde – Voksne med særlige behov 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 
 
• Dag og botilbud samt støtteforanstaltninger til 

voksne handicappede, udsatte og borgere med 
psykiatriske lidelser.  

 
• Kompenserende specialundervisning indenfor 

tale-, høre-, og synsområdet. Den særlige ung-
domsuddannelse STU. 

 
 
 

• Behandlingstilbud til misbrugere.  
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende akti-
vitetsområdet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i for-
hold til det korrigerede budget for 2018. Mindrefor-
bruget er sammensat af en mindreudgift på 0,4 mio. 
kr. og et indtægtsbudget i balance. 
 
Budgettet er ved årets Budgetopfølgninger og pris/løn 
regulering reduceret med i alt netto 0,3 mio. kr. 
 

 
Tabel USS.6. Regnskab 2018 på aktivitetsområdet Voksne med særlige behov 

Aktivitetsområde Voksne med særlige behov U/I 

Opr. 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
Budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Budget 

2018 

                    

Voksne med særlige behov udgifter i alt U 261.803 1.390 -524 262.669 262.305 502 -364 

Voksne med særlige behov indtægter  i alt I -12.033 -1.190 24 -13.199 -13.211 -1.178 -12 

Netto     249.770 200 -500 249.470 249.094 -676 -376 

                    

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne U 2.006   -4 2.002 2.362 -356 360 

033046 Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov U 15.529 -2000 -31 13.498 12.746 2.783 -752 

052821 Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge U 135     135 122 13 -13 

053029 Forebyggende indsats samt aflastnings-
tilbud U 4.115 78 -8 4.185 3.330 785 -855 

053029 Forebyggende indsats samt aflastnings-
tilbud  I -626   1 -625 0 -626 625 

053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind-
retning og befordring U 0       0 0 0 

053839 Personlig støtte og pasning af personer 
med handicap mv.  U 43.090 6570 -86 49.574 49.538 -6.448 -36 

053839 Personlig støtte og pasning af personer 
med handicap mv. I         -425 425 -425 

053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind-
retning og befordring  U 92     92 7 85 -85 

053842 Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer U 1.598 1500 -3 3.095 2.962 -1.364 -133 

053842 Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer  I -712 -632 1 -1.343 -1.403 691 -60 

053844 Alkoholbehandling og behandlings-
hjemfor alkoholskadede U 4.080   -8 4.072 2.961 1.119 -1.111 
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Aktivitetsområde Voksne med særlige behov U/I 

Opr. 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
Budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Budget 

2018 

                    

053845 Behandling af stofmisbrugere  U 2.837   -6 2.831 4.466 -1.629 1.635 

053850 Botilbud til længerevarende ophold 
(servicelovens § 108) U 51.747 -2800 -103 48.844 48.623 3.124 -221 

053850 Botilbud til længerevarende ophold 
(servicelovens § 108) I -1.730   3 -1.727 -1.771 41 -44 

053851 Botilbudslignende tilbud  U 60.416 -7067 -121 53.227 57.711 2.705 4.484 

053851 Botilbudslignende tilbud  I -4.940 -775 10 -5.706 -5.911 971 -205 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (ser-
vicelovens § 107) U 36.654 4700 -73 41.281 37.167 -513 -4.114 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (ser-
vicelovens § 107) I -1.487 -68 3 -1.552 -1.586 99 -34 

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 
(servicelovens §§ 97-99) U 1.600   -3 1.596 1.799 -199 203 

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 
(servicelovens §§ 97-99) I         -47 47 -47 

053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling  U   600   600 439 -439 -161 

053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 
§ 103) U 6.888 -111 -14 6.764 7.051 -163 287 

053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 
§ 103) I -267 221 1 -46 -470 203 -424 

053859 Aktivitets- og samværstilbud (service-
lovens § 104) U 28.857 -80 -58 28.720 29.047 -190 327 

053859 Aktivitets- og samværstilbud (service-
lovens § 104) I -1.188 65 2 -1.121 -658 -530 463 

055772 Sociale formål U 2.159   -4 2.155 1.973 186 -182 

055772 Sociale formål I -1.082   2 -1.080 -940 -142 140 

 
 
Regnskabet for 2018 er konteret efter den nye konto-
plan, hvor funktioner der før indeholdt udgifter til 
både ældre- og specialområdet nu er adskilt, så der 
fremadrettet skulle være større gennemsigtighed i 
hvad de to områder koster. Det gør dog samtidig, at 
der er et brud i regnskabsopgørelsen ifht. sammenlig-
neligheden med tidligere år.  
 

Som det fremgår af figur USS 11 herunder er udgifter 
til botilbud langt det største udgiftsområde indenfor 
aktivitetsområde voksne med særlige behov. Udgifter 
til botilbud udgør 54 % af de samlede nettoudgifter på 
249,1 mio. kr. De to næststørste udgiftsområder er 
dag- og aktivitetstilbud som udgør 14 % og BPA som 
udgør 10 %.  
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Figur USS.3: Nettoudgifter Regnskab 2018 fordelt på hovedaktiviteter. . 

 
 
 
 
Botilbud 
Udgifter til botilbud er langt det største udgiftsområde 
for voksne med særlige behov. Samlet er der i 2018 
anvendt 134,2 mio. kr. netto på de 3 funktionsområ-
der, som tilsammen udgør udgifterne til botilbud. 
Hvilket giver et merforbrug i forhold til korrigeret 
budget på 0,1 mio. kr. i regnskabsåret.  
 
Med kontoplansændringen der trådte i kraft fra regn-
skabsår 2018 er der skabt bedre overblik over kom-
munens samlede udgifter til botilbud. Det betyder dog 
samtidig at der i forhold til tidligere regnskabsår er et 
databrud.  
 
Siden etableringen af de Sociale Tilsyn i 2014 er der 
kommet ekstra fokus på, at et tilbuds Servicelovspara-
graf også skal være i overensstemmelse med den pa-
ragraf, borgerens bolig reelt er etableret efter. Det har 
afdækket, at rigtig mange §107 og §108 botilbud i 
virkeligheden er etableret som Almenboliger med 
støtte efter §85. Konteringsmæssigt har det betyd-
ning, fordi de 3 paragraffer har hvert sit funktionsom-
råde, og efterhånden som kommunerne har fået de 
rigtige paragraffer på plads, flyttes udgifterne rundt 

mellem funktionsområder. Samtidig har nogle af de 
store sælgerkommuner på området ombygget og 
moderniseret boligmassen på de tidligere amtstilbud 
fra Servicelovsboliger på §108 til boliger under almen-
boligloven.  
 
Udgifterne til botilbud må derfor ses under ét. 
 
I 2018 er der i samarbejde med en lokal boligorganisa-
tion etableret 6 Udslusningsboliger på Farum Hoved-
gade. Etableringen af disse boliger er et led i en samlet 
strategi om at skaffe flere billige boliger til socialt 
udsatte og borgere med funktionsnedsættelser i Fure-
sø Kommune, så flere borgere vil kunne bo i nærom-
rådet og klare sig i eget hjem med støtte. Og udgifter-
ne til købte botilbud kan begrænses mest muligt. 
 
I 2018 har godt 170 helårsborgere fra Furesø Kommu-
ne boet på botilbud enten i et af kommunens egne 
tilbud eller på en købt plads.   
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Sammenhængende borgerforløb  
Projektet Sammenhængende borgerforløb går på 
tværs af forsørgelsesydelser og indsatser, og der fore-
tages særskilt opfølgning på økonomien forbundet 
med projektet. Pr. ultimo 2018 er der 94 borgere med 
et aktivt forløb i sammenhængende borgerforløb. 25 
borgere er i løbet af året afsluttet, heraf er 11 kommet 

i ordinært job eller uddannelse, 6 er kommet i fleksjob 
og 3 er overgået til førtidspension. Udgifterne for 
aktive borgere i sammenhængende borgerforløb er i 
2018 i alt -2,9 mio. kr. mindre end i 2017. Heraf bidra-
ger de 25 afsluttede borgere med (færre)udgifter 
svarende til -1,8 mio. kr. 

 
Tabel USS.7: Nettoregnskab fordel på organisationsområder. i 1.000 kr.  
1.000 kr.  Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2018 Afvigelse til korrige-

ret budget 
Køb af tilbud 207.545 207.131 206.759 -372 
Drift egne tilbud 46.757 47.560 47.606 -46 
Salg af pladser -6.060 -6.793 -6.845 51 
Fontænehuset 1.498 1.572 1.572 0 
I alt Voksenhandicap 249.770 249.470 249.093 -377 

Furesø Kommunes egne tilbud er i løbet af 2018 tilført 
yderligere 0,8 mio. kr. netto. til finansiering af øgede 
udgifter til bostøtte ifbm. etableringen af Udslusnings-
boligerne samt i forbindelse med Rådgivningscafeen. 

 
I det følgende er regnskabet på de enkelte funktioner 
gennemgået. 
 

 
 
Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17) 
Området dækker over kompenserende specialunder-
visning indenfor syns-, tale- og høreområdet. Furesø 
Kommune driver ikke selv tilbud af denne type. Forlø-
bene kan være meget forskellige i længde og indhold. 
Udover undersøgelser og undervisning, konteres lige-
ledes kørsel af borgerne.   
 
Der er i Regnskab 2018 konteret udgifter for i alt 2,4 
mio. kr., hvilket er 359.000 mere end budgetteret. Og 
0,7 mio. kr. mere end i regnskab 2017, hvilket skyldes 
at der i 2018 har været væsentlig flere modtagere af 
forløb.   
 
Udgifterne omfatter borgere i alderen 18 til 88. 132 
borgere har i løbet af 2018 modtaget et forløb under 
den kompenserende spcecialundervisning.  
 
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
(03.30.46) 
Her konteres udgifterne til den særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelse (STU). Udover selve uddannel-
sesudgiften afholdes udgifter til støtte til elevtransport 
på 0,64 mio. kr.. Og der er betalt 0,56 mio. kr. til UU-
Sjælsø, som varetager screening og indstilling af ele-
verne.  
 
Unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannel-
se i de almene tilbud, har ret til at få en særlig tilrette-
lagt ungdomsuddannelse (STU). Der ses stor variation i 
målgruppen. Hovedparten af eleverne bor i Furesø 

Kommune, men enkelte har deres STU i tilknytning til 
et boophold et andet sted i landet. Uddannelsen er 
ikke kompetencegivende eller SU berettiget, der har i 
2018 været arbejdet for at en større del af de unge 
skal have et tilbud indenfor det ordinære uddannel-
sessystem frem for en STU.  
 
Fra uddannelsesstart 2018 er prisen på uddannelsen 
konkurrenceudsat og reduceret. 
 
Der er i 2018 anvendt 12,7 mio. kr. på STU området, 
hvilket er 0,7 mindre end korrigeret budget, hvilket 
svarer til et fald i udgifterne sammenlignet med regn-
skab 2017 på ca. 1,5 mio. kr.  
 
8 elever er påbegyndt en STU i 2018 og 3 har genopta-
get et afbrudt forløb. Det lave optag kan bl.a. forklares 
ved en målrettet indsats for at få de unge over i mere 
beskæftigelses- og kompetencegivende uddannelses-
forløb. I alt har der i 2018 været 41,7 helårsstuderen-
de på STU. En gennemsnitlig årselev koster omkring 
300.000, svarende til at en hel STU uddannelse koster 
omkring en mio. over de 3 år, eleverne er på uddan-
nelsen.  
 
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
(05.28.21) 
Her er tilskud til fritidsudgifter konteret. Udgiften 
fortsætter ikke i 2019. 
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Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 
(05.30.29) 
Her konteres udgifter til §79 forebyggende indsats 
samt aflastningsydelser vedr. §84.  
 
Den forebyggende indsats udgøres primært af tilskud-
det til Fontænehuset, som udgør 1,5 mio. kr. af de 1,6 
som er konteret under den forebyggende indsats. 
 
Der er i 2018 anvendt 1,7 mio. kr. til aflastning, hvilket 
er 0,2 mindre end budgetteret. 
 
Personlig støtte og pasning af personer med han-
dicap mv. (05.38.39) 
På dette funktionsområde konteres udgifter til støtte i 
eget hjem efter § 85, udgifterne til Borgerstyret Per-
sonlig Assistance (BPA). Og endelig konteres behand-
lingstilbud efter §102. 
  
De samlede nettoudgifter for området er på 49,1 mio. 
kr., mod et budget på 49,6 mio. kr., svarende til et 
merforbrug på 0,5 mio. kr.  
 
Udgifterne til ordninger med Borgerstyret Personlig 
Assistance (BPA) er konteret her. 20 borgere havde 
ved årets udgang en BPA ordning, heraf er 2 ordninger 
bevilget i 2018. Der er samlet anvendt 24,8 mio. kr. til 
BPA, hvilket udgør et merforbrug ifht. det korrigerede 
budget på 1,3 mio. kr. De konterede udgifter indehol-
der også afregninger vedr. tidligere år.   
 
Udgifterne til den kommunale bostøtteindsats er kon-
teret her. Der er i 2018 anvendt 18,8 mio. kr. hvilket er 
1,0 mindre end budgetteret. Det realiserede mindre-
forbrug skyldes dog til dels at der på funktionsområdet 
er bogført tilskud fra Socialstyrelsen vedr. projekt 
Social Færdighedstræning.  
 
Endelig er de sidste 75.000 af tilskuddet til Fontæne-
huset konteret her, som betaling for §85 ydelser som 
er overgået fra eget udførerområde til Fontænehuset 
efter beslutning i Byrådet. 
 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring (05.32.35) 
Der konteres kørsel efter Servicelovens §117, denne 
ydelse er ikke en skal-bestemmelse i Serviceloven og 
der har derfor været fokus på at reducere udgiften 
over de senere år. Der har været afholdt udgifter for 
7.000. kr. i 2018. 
 
Botilbud for personer med særlige sociale pro-
blemer (05.38.42) 

Udgifter til borgere der tager ophold på herberg, samt 
kvinder der tager ophold på krisecenter uden medføl-
gende børn konteres på denne funktion. Kvinder på 
krisecenter med børn konteres under Udvalget for 
Dagtilbud og Familier.  
 
Borgerenes egenbetaling under ophold på disse bo-
former konteres ligeledes på funktionen.  
 
Bruttoudgiften til ophold på herberg udgør 1,9 mio. kr. 
og bruttoudgiften for ophold på krisecenter for kvin-
der uden børn udgør 1,0 mio. kr. 18 borgere har i kor-
tere eller længere tid opholdt sig på herberg, og 6 
kvinder uden børn har været på krisecenter i løbet af 
2018. Der har været afholdt udgifter for netto 1,5 mio. 
kr. Kommunerne modtager 50 % refusion af udgifterne 
fra staten.  
 
På området var der samlet et merforbrug på 0,2 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget.  
 
Alkoholbehandling og behandling af alkoholska-
dede (05.38.44) 
Furesø Kommune driver ikke selv tilbud, men har en 
samarbejdsaftale med Brydehuset i Ballerup.  
 
Udgifterne til alkoholrelateret behandling var i 2018 
2,9 mio. kr. Hvilket er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. 
i forhold til korrigeret budget. Langt hovedparten af 
den stofmisbrugsbehandling der ydes til borgere i 
Furesø Kommune sker som dagbehandling. I 2018 har 
88 borgere modtaget behandlingsydelser, hvoraf der 
været indskrevet 1 borger på døgnbehandling til en 
udgift på 0,2 mio. kr..  
Udgiften til alkoholbehandling skal ses i sammenhæng 
med funktion 5.38.45 da en del borgere modtager 
ydelser indenfor begge misbrugsbehandlingsfunktio-
ner. Samlet er afvigelsen på misbrugsbehandling et 
merforbrug på 0,5 mio. kr. forhold til korrigeret bud-
get. 
 
Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)  
Furesø Kommune har ikke selv tilbud til stofmisbrugs-
behandling. Det er primært Brydehuset og KABBs i 
Glostrup, som bruges.  
 
Udgifterne til stofmisbrugsbehandling var i 2018 4,5 
mio. kr. Hvilket er et merforbrug på 1,6 mio. kr. i for-
hold til korrigeret budget. Langt hovedparten af den 
stofmisbrugsbehandling der ydes til borgere i Furesø 
Kommune sker som dagbehandling. I 2018 har 81 
borgere modtaget behandlingsydelser og der været 
indskrevet 2 borgere på døgnbehandling, til en udgift 
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på 0,3 mio. kr.. Det er hovedsagelig yngre borgere som 
tilbydes døgnbehandling 
 
Udgiften til stofmisbrugsbehandling skal også ses i 
sammenhæng med funktion 5.38.44 da en del borgere 
modtager ydelser indenfor begge misbrugsbehand-
lingsfunktioner.  
 
Botilbud længerevarende ophold (05.38.50) 
I 2018 er der anvendt 46,9 mio. kr. på funktionsområ-
det. Her konteres alene udgifter vedr. køb af botil-
budspladser hos eksterne leverandører, da Furesø 
Kommune ikke selv driver botilbud efter denne §. Fra 
og med 2017 er borgernes betaling for husleje, el og 
varme omlagt så det er handlekommunen og ikke 
opholdskommunen som opkræver betalingen.   
 
For yderligere regnskabsbemærkninger vedr. botilbud 
se det indledende afsnit.  
 
Botilbudslignende tilbud etableret i almenboliger 
(05.38.51) 
Funktionsområdet er nyt som selvstændigt område i 
kontoplanen fra 2018. Den nye kontoplan giver et 
bedre samlet overblik over kommunens udgifter til 
botilbud. For yderligere se regnskabsbemærkninger 
indledende afsnit om botilbud. 
 
På området er konteret udgifter på 51,8 mio. kr., hvil-
ket svarer til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Beboere 
i denne type boliger betaler ikke husleje mv. til kom-
munen, men direkte til den boligorganisation som de 
har lejekontrakt med. 
 
Furesø Kommunes tilbud på Svanepunktet, Langkær-
gård, Overgangsboligerne og Jonstrup er konteret på 
dette område.  
 
Furesø Kommunes indtægter for salg af egne botil-
budspladser som benyttes af andre kommuners bor-
gere er ligeledes konteret på denne funktion. Her er 
konteret indtægter fra mellemkommunalt salg på i alt 
5,4 mio. kr. Svarende til en mindreindtægt på 0,3 
mio.kr. ifht. det korrigerede budget.  
 
Botilbud midlertidig ophold (05.38.52) 
På funktionsområdet er konteret 35,6 mio. kr. netto, 
hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret 
budget på 4,1 mio. kr. 
 
I beløbet indgår driftsudgifter på 2,4 mio. kr. til Furesø 
Kommunes egne botilbud på Lerstedet og Højeloft 
Vænge.  
 

Hovedparten af udgifterne går dog til at købe botil-
budspladser hos eksterne leverandører for i alt 33,2 
mio. kr.. Endelig konteres indtægter vedr. beboeres 
egenbetaling for husleje, el, varme mm. på 1,5 mio. kr.  
 
For yderligere regnskabsbemærkninger vedr. botilbud 
se det indledende afsnit 
 
Kontaktperson og ledsageordninger (05.38.53)  
Her konteres udgifter til den almindelige ledsageord-
ning efter §97, samt den særlige ledsageordning for 
døv-blinde efter §98. 
 
Der er i 2018 anvendt 1,8 mio. kr. til ledsageordninger, 
hvilket er 0,2 mere end det korrigerede budget. 4 
borgere har haft ledsageordning efter §98, og 91 bor-
gere har haft ledsageordning efter §97. Ordningen er 
borgerstyret, de fleste, som er visiteret til ordningen, 
anvender den løbende, men der er også borgere, som 
kun sporadisk anvender deres bevilgede timer.  
 
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54) 
Funktionen er ny og indeholder den kommunale udgift 
til driften af de særlige pladser som Regionerne er 
pålagt at etablere som følge af Folketingets beslutning. 
De første pladser blev åbnet i sommeren 2018, så 
regnskabet afspejler en halvårlig udgift. Furesø Kom-
mune har i 2018 ikke haft borgere på pladserne. Der er 
konteret en udgift på 0,4 mio. kr., som dækker kom-
munens andel af den objektive finansiering af tom-
gangsudgiften for pladserne.  
 
Beskyttet beskæftigelse (05.38.58) 
Der er i 2018 anvendt 6,6 mio. kr. til beskyttet beskæf-
tigelse. På området afholdes både udgifter til eksternt 
købte foranstaltninger og til Furesø Kommunes eget 
§103 tilbud på Lynghuset. Der er et samlet merforbrug 
på området på 0,1 mio. kr..  
 
Området for aktivitets- og samværstilbud skal ses i 
sammenhæng med området for beskyttet beskæfti-
gelse, da borgere i løbet af året kan blive omvisiteret 
til et andet dagtilbud. På det samlede område for de 
to dagtilbudstyper er der anvendt 34,9 mio. kr., og 
afvigelsen i forhold til korrigeret budget er på 0,6 mio. 
kr.  
 
Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59) 
På området afholdes udgifter til hhv. eksternt købte 
foranstaltninger og Furesø Kommunes egne tilbud på 
Lynghuset, Skiftesporet og Lyspunktet. Udover tilbud-
det konteres udgifter til kørsel. Der konteres ligeledes 
indtægter fra andre kommuners benyttelse af dagtil-
bud i Furesø Kommune.  
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Den samlede udgift til området i Regnskab 2018 er på 
28,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr.  
 
Køb af pladser hos eksterne leverandører udgør 23,7 
mio. kr., som svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kr. 
for hele området.  
 
Kørsel i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud 
udgør i 2018 3,0 mio. kr., svarende til et merforbrug 
på 1,2 mio. kr.  
 
Salg af pladser til andre kommuner udgør en indtægt 
på 0,7 mio. kr. hvilket er 0,4 mindre end budgetteret.  
 
På Furesø Kommunes egne tilbud på denne funktion 
er der er merforbrug på 0,2 mio. kr.  

 
Området for aktivitets- og samværstilbud skal ses i 
sammenhæng med området for beskyttet beskæfti-
gelse, da borgere i løbet af året kan blive omvisiteret 
til et andet dagtilbud. På det samlede område for de 
to dagtilbudstyper er der anvendt 34,9 mio. kr., og 
afvigelsen i forhold til korrigeret budget er på 0,6 mio. 
kr.  
 
Sociale formål (05.57.72) 
På området konteres tilskud til beboerhusleje i Ud-
slusningsboligerne på Farum Hovedgade samt merud-
gifter efter §100 i Serviceloven. Der er 50 % statsrefu-
sion på ydelser efter §100. Der har i 2018 været an-
vendt netto 1 mio. kr. hvoraf de 0,1 udgøres af til-
skuddet til beboere i Udslusningsboligerne.   
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dvalg for natur, miljø og grøn omstilling 
 

 
 
Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings driftsområde omfattede i 2018 følgende aktivitetsområder: 
 
Det Skattefinansierede område herunder: 
 Kommunale ejendomme  
 Driftsgården og Skadedyr 
 Veje og Trafik 
 Natur og Miljø 

 
Det Brugerfinansieret område: 
 Forsyning - Renovation (kto 1) 

 
Hertil kommer anlægsområdet med en lang række anlægsprojekter. 
 
Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift) 
Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling havde i 2018 et korrigeret udgiftsbudget på 251,5 mio. kr. og et korrigeret 
indtægtsbudget på 60,5 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. (netto) i forhold til det 
korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 0,1 
mio. kr. på indtægtssiden.  
 
Tabel 1 – Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling regnskab 2018 – Det skattefinansierede og brugerfinansierede område 

Hele 1.000 kr.   
Opr. bud-
get 2018 

Ompl. Till.bev. Korr. 
budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

    Forbr. % 
i.f.t Korr. 
budget     

                    
Udgifter - i alt  U 254.504 393 -3.377 251.520 243.007 11.497 8.513            96,6  
Indtægter - i alt  I -58.986 -393 -1.132 -60.511 -60.410 1.424 -101            99,8  
Netto - i alt  N 195.518 0 -4.509 191.008 182.596 12.921 8.412            95,6  

 
 
Det skattefinansierede område: 
På det skattefinansierede område havde Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i 2018 et korrigeret udgiftsbudget 
på 208,7 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 15,5 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 6,4 
mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på udgiftssiden 
og en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. på indtægtssiden.  
 
Tabel 2 – Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling regnskab 2018 – Det skattefinansierede område  
Hele 1.000 kr.   Opr. bud-

get 2018 
Ompl. Till.bev. Korr. 

budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

Forbr. % i.f.t 
Korr. budget 

                    
Udgifter - i alt  U 210.451 139 -1.873 208.716 201.098 9.353 7.618          96,4  
Indtægter - i alt  I -15.456 -136 60 -15.532 -14.331 -1.125 -1.201           92,3  
Netto - i alt  N 194.995 3 -1.814 193.184 186.768 8.228 6.417           96,7  
Aktivitetsområde:                   
Kommunale ejendomme N 119.021 -1.402 -1.275 116.345 111.204 2.676 5.141           95,6  
  U 129.832 -1.841 -1.359 126.634 121.156 8.676 5.478           95,9  
  I -10.811 439 84 -10.289 -9.952 -859 -337           99,3  
Driftsgården N 41.104 289 54 41.447 41.293 -343 154           99,6  
  U 42.385 289 51 42.725 42.512 -127 213           95,9  

  I -1.281 0 3 -1.278 -1.220 -61 -58           95,4  
Skadedyr N 122 0 -105 17 -131 105 148         751,1  
  U 2.274   -109 2.164 1.800 473 364           83,2  
  I -2.151 0 4 -2.147 -1.931 -220 -216           90,0  

U 
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Hele 1.000 kr.   Opr. bud-
get 2018 

Ompl. Till.bev. Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

Forbr. % i.f.t 
Korr. budget 

                    
Veje og Trafik N 30.767 1.116 -699 31.184 29.677 -417 1.507           95,2  
  U 31.367 1.116 -700 31.783 30.309 1.058 1.474           95,4  
  I -600 0 1 -599 -631 31 33         105,5  
Natur og Miljø N 3.977 0 211 4.188 4.725 -211 -537         112,8  
  U 4.590 575 243 5.408 5.321 -731 87           98,4  
  I -613 -575 -32 -1.220 -596 -17 -624           48,9  

 
Tabellen nedenfor viser de tillægsbevillinger og omplaceringer fra andre udvalgsområder, der er givet i forhold til det 
oprindelige budget i 2018. På det skattefinansierede område er det korrigerede budget 2018 reduceret med 1,8 mio. 
kr. (netto) i løbet af året i forhold til det oprindelige budget. 
 
Tabel 2A - Tillægsbevillinger vedr. budget 2018 på det skattefinansierede område: Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 
Overført fra 2017 til budget 2018 628 

* Natur- og miljøopgaver (U) 252 

* EU-midler Driftsgården) (U)  11 

* Projekt - EU Life (I) -33 

*Projekt vedrørende affaldssortering (U) 198 

Tipperup husleje (boligorganisation Hareskov-Værløse) (U) 200 

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018 -223 

* Nedjustering af indtægtsbudget vedrørende private fritidstilbud 62 

* Omplacering afledt drift flyvestation Værløse til UKFI -300 

* Overførsel af rengøringbudget verørende Svanepunktet fra USS 220 

* Overførsel af forsikringsbudget til ØU vedrørende tilbagekøb af Domea ejendomme -275 

* Overførsel af budget til drift af nye biler til USS 175 

* Overførsel af budget vedrørende strategisk varmeplanlægning til ØU -105 

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 -390 

* Nedjustering af budget som følge af nedjustering af KL's pris og løn fremskrivning -390 

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 -1887 

* Nedjustering af budget til energi- og vand -1.000  

* Nedjustering af budget til tabt huslejeindtægt  -500 

* Nedjustering af budget til Færdselsregulering på entreprenørområdet -50 

* Nedjustering af budget til Vejbelysning -61 

* Nedjustering af budget til signalanlæg og udendørsbelysning -50 

* Nedjustering af budget til drift og vedligehold at grønne områder ved Sydlejren -226 

 -58 

Flytning mellem KFI og UNMG vedrørende pedeller Farum Svømmehal -42 

Omplacering mellem ØU og UNMG ved sikring af ejendomme 100 

Tillægsbevillinger - i alt -1.814 
+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet  
 
 
Det samlede område (Det Skatte og Brugerfinansierede område): 
 
I tabel 1 og 2 ovenfor fremgår regnskabsresultat 2018 i forhold til korrigeret budget  på aktivitetsområderne er: 
 
Skattefinansieret (se tabel 2): 
 Kommunale ejendomme viste et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. og en midreindtægt på 0,3 mio. kr. 

Regnskabsresultatet er der ved et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. (netto). 
 Driftsgården var i balance med et mindreforbrug på under 0,2 mio. kr. (netto). 
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 Skadedyrsområdet m.v. udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto). 
 Veje og Trafik udviste et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. (netto). 
 Natur og Miljø udviste et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. (netto). 

 
Brugerfinansieret (se tabel 9): 
 Regnskabsresultatet på det brugerfinansierede område udviser netto et samlet mindreforbrug på 2,6 mio.kr. 
 

De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder nedenfor

 
Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 
 Ejendomsdrift og Bygningsvedligehold 
 Teknisk Service, Servicevagt og Servicehåndværkere  

 
Tabel 3 – Aktivitetsområde Kommunale ejendomme - regnskab 2018 

Aktivitetsoråde Kommunale ejendomme   
Opr. 
Budget 
2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Hele 1.000 kr.                     
I alt N 119.027 -1.405 -1.275 116.347 111.204 7.822 5.143 
                  
Ejendomsdrift og vedligehold U 108.418 -1.504 -1.274 105.640 99.994 8.423 5.646 
  I -10.811 439 84 -10.289 -10.109 -702 -179 
Teknisk Service, Servicevagt og Servicehåndvær-
kere U 21.420 -340 -85 20.995 21.425 -5 -430 

  I 0 0 0 0 -106 106 106 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. (netto) i forhold til 
korrigeret budget 2018.  
 
Ejendomsdrift og vedligehold: 
 
Tabel 4  – Ejendomsdrift og vedligehold - regnskab 2018 
 

Aktivitetsområde Kommunale ejendomme   
Opr. Bud-
get 2018 

Korr. 
budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Hele 1.000 kr.                 
I alt N 97.607 95.352        89.886  7.721 5.466 
              
Bygningsvedligehold og servicekontrakter   27.419 29.537 30.456 -3.037 -919 
Energiovervågning (Keep Fokus) U 2.678 1.620 1.420 1.258 200 
Rengøring U 18.899 19.081 19.317 -417 -235 
Faste ejendomsudgifter (Husleje m.v.) I 9.530 8.463 7.090 2.441 1.373 
Fællesdrift (Løn) U 900 4.527 4.345 -3.445 182 
Sikring (risikostyring) I 1.793 1.389 1.273 519 116 
Energi, vand og renovation U 30.273 29.681 25.166 5.107 4.516 
Andet (tidl. Domea m.v.)   6.114 1.051 819 5.295 232 

 
Bygningsvedligehold og servicekontrakter (00-06) 
Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. til bygningsvedli-
gehold og servicekontrakter i 2018. Dette merforbrug 

dækkes af et mindreforbrug 2018 på andre områder 
indenfor det samlede område i 2018. 
 
Energiovervågning (00-06) 
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Der er i 2018 et mindreforbrug på energiovervågning 
på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget bidrager til finansie-
ring af merforbrug på bygningsvedligehold m.v. 
 
Rengøring (Kontraktrengøring og Centrale rengø-
ringspuljer):  
Det samlede korrigerede budget til kontraktrengøring 
udgjorde 19,1 mio. kr. og regnskabsresultatet udgør 
19,3 mio. kr. Der er derved et merforbrug på 0,2 mio. 
kr.  
 
Faste ejendomsudgifter (Husleje, Ejendomsskat m.v.) 
(00-06) 
Faste ejendomsudgifter udviser i 2018 et samlet min-
dreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto). Af mindreforbruget 
kommer 0,4 mio. kr. (netto) fra huslejeindtægter og 
udgifter, og 0,6 mio. kr. kommer fra mindreudgift på 
grundskyld. Det resterende midreforbrug på 0,4 mio. 
kr. kommer fra drift til nye institutioner, som har væ-
ret lidt forsinket i forhold til forventet ibrugtagen mv. 
Af mindreforbruget anvendes en ca. 0,4 mio. kr. til 
dækning af merforbrug på bygningsvedligehold jf. 
ovenfor. 
 
Husleje m.v: 
Det korrigerede udgiftsbudget til husleje m.v. udgjor-
de i 2018 16,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet udgjorde 
9,5 mio. kr. Forbruget i 2018 udgjorde 15,4 mio. kr. og 
der blev realiseret indtægter på 9,3 mio. kr. Der har 
derved været en mindreudgift/mindreindtægt på 0,4 
 mio. kr. (netto). 
 
Grundskyld: 
Der er en mindreudgift fra grundskyld på  0,6 mio. kr. 
Mindreudgiften skyldes primært,  at kommunen efter 
tilbagekøbet af Dormea ejendommene, pr. 1 januar 
2018, ikke skal betale grundskyld for de ejendomme. 
Kommunen mister dog samtidig grundskyldsindtægt 
fra de ejendomme på indtægtsside, således at det 

samlet set er udgiftsneutralt for kommunen. Det vil fra 
2019 blive reguleret på budgetopfølgningen. 
 
Fælles drift  - Løn (00) 
I 2018 er budget til løn til drift at kommunale ejen-
domme samlet under fællesdrift (løn).  Regnskabet 
udviser en samlet mindreudgift på under 0,2 mio. kr. 
Mindreforbruget bidrager til finansiering af merfor-
brug på bygningsvedligehold m.v. 
 
Sikring og risikostyring  (00-06): 
Der er et samlet mindreforbrug til sikring og risikosty-
ring på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget bidrager til finan-
siering af merforbrug på bygningsvedligehold m.v. 
 
Energi, vand og renovation (00-06) 
Det korrigerede budget til energi, vand og renovation 
udgjorde i 2018 29,7 mio. kr. Regnskabsresultatet 
udgør 25,2 mio. kr. og der er derved et samlet mindre-
forbrug på  4,5 mio. mio. kr. (netto) i forhold til korri-
geret budget for 2018.  
 
Energi og vand: 
Det samlede korrigerede budget til energi og vand 
udgjorde i 2018 27,3 mio. kr. Der er et regnskabsresul-
tat på 23,5 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 
3,8 mio. kr.  
 
Af mindreforbruget skyldes de 1,4 mio. kr. en tilbage-
betaling fra Farum Fjernvarme. Tilbagebetalingen 
vedrører for meget opkrævet betaling for anvendelse 
af fjernvarmeledninger (transmissionsledninger) i de 
foregående år.  
Forklaringen på det resterende mindreforbrug på 2,4 
mio. kr. på energi og vandområdet er primært at 2018 
har været et forholdsvist varmt varmeår. 
Tabellen og grafen nedenfor viser forbruget til energi- 
og vand i perioden 2012-2018 samt budgettet for  
2019. 

 
Tabel 5 Energi- og vandforbrug i perioden 2012-2018 
Energi og vandfor-
brug   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hele 1.000 kr.                     
I alt N 35.579 34.426 26.858 25.934 26.230 26.397 24.923 
                  
El  N 14.255 13.315 11.940 10.598 11.267 11.072 10.771 
Varme N 18.537 15.971 12.140 11.405 11.568 11.356 10.666 
Vand og vandafled-
ning N 2.787 5.140 2.778 3.931 3.395 3.969 3.486 

Note: Der er i tabellen reguleret for tilbagebetaling fra Farum Fjernvarme på 1,4 mio. kr.,  vedrørede for meget opkrævet forbrug af 
transmissionsledninger tidligere varmeår. 
 
Graf over budget og udgifter til energi og vand (netto) i perioden 2012-2018 og budget 2019 (i 1.000 kr.  årets priser) 
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Note: Der er reguleret for ekstraordinær indtægt (1,4 mio. kr.)  fra Farum Fjernvame vedrørende for meget betalt for transmissions-
ledninger. 
 
 
Renovation: 
Det samlede korrigerede budget til renovation udgjor-
de i 2018 2,3 mio. kr. Der er et regnskabsresultat på 
1,6 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 0,7 
mio. kr.  
 
I 2017 fik Vestforbrændingen et nyt regningssystem, 
hvilket betød at afregningen i 2017 var forsinket.  
Der blev på regnskab 2017 hensat 0,3 mio. kr. til beta-
ling af forsinkede regninger i 2018. Det var imidlertid 
mere end nødvendigt, hvorfor 0,2 mio. kr. af mindre-
forbruget i 2018 skyldes tilbageføring af hensatte 
midler. 
 
Teknisk Service, Servicevagt og Servicehåndværkere 
(00-06): 
Teknisk Service (pedeller, betjente egne rengørings-
medarbejdere), Servicevagt, Serviceåndværkere, har 
et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. (netto) inkl. in-
tern afregning for mande- og maskintimer. 
 
Merforbruget på 0,3 mio. kr. dækker over variationer 
mellem enhederne. I Regnskabforklaringerne neden-
for er der set bort fra den interne afregning af timer 
på tværs af enhederne.   
 
 
 
Teknisk Service: 
På Teknisk Service var der et samlet mindreforbrug på 
1,1 mio. kr. Af mindreforbruget kommer 0,8 mio. kr. 
fra besparelser på indkøb i forhold til driftsudgifter til 

hele administrationen. Mindreforbruget skyldes plan-
lagt udgiftstilbageholdenhed med henblik på at kunne 
dække et  forventet og varslet merudgifter i forbindel-
se med Servicevagten. 
 
Det øvrige mindreforbrug er på løn til blandt andet 
egne rengøringsfolk m.v. 
 
Udgiftstilbageholdenheden i Teknisk Service har bety-
det, at der er investeringer, der skal understøtte den 
nye FM-organisering som vi har været nødt til at ud-
skyde. Forsinkelsen får en effekt  på det operationelle 
niveau.  
 
 
Servicevagten: 
Servicevagten havde et merforbrug på løn og drift på 
1,0 mio. kr. i 2018.  Det skyldes primært et merforbrug 
af løn på 1,3 mio. kr., som delvist blev dækket ved et 
mindreforbrug på den øvrig drift på 0,2 mio. kr.  
 
Merforbrug blev varslet ved budgetopfølgning i 2018 
og blev dækket af udgiftstilbageholdende i forhold til 
Teknisk Service. 
 
Servicehåndværkerne: 
Servicehåndværkerne, der er en indtægtsdækket en-
hed, havde et merforbrug på løn og drift på ca. 0,3 
mio.  kr. Det skyldes primært at der mangler at blive 
afregnet for interne projekter, som vil blive afregnet i 
2019.

 -
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Aktivitetsområde – Driftsgården og Skadedyr m.v. 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 
 Driftsgården (Værksted, Entreprenør (vintertjeneste), Gartner, og Genbrugsstationer)  
 Skadedyr og bærbare batterier 

 
 
Tabel 6 – Aktivitetsområde Driftgården - regnskab 2018 

    Opr. Bud-
get 2018 Ompl. Tillægs-

bev. 

Korr. 
budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Hele 1.000 kr.                    
  N 41.227 289 -51 41.464 41.162 65 303 
  U 44.659 289 -58 44.889 44.312 346 577 
  I -3.432 0 7 -3.425 -3.151 -281 -274 
                  
Driftsgården N 41.227 289 54 41.447 41.293 -66 154 
Skadedyrsbekæmpelse og 
bærbare batterier  N 16.433 0 -105 17 -131 16.564 148 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Driftsgården og Skadedyr et samlet mindreforbrug 
på 0,3 mio. kr.  i forhold til korrigeret budget. 
 
Driftsgården (00-06) 
Driftsgården har et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. 
ud af et korrigeret budget på 41,5 mio.  kr. (netto). 
Regnskabet er derved stort set i balance.  
 
Af mindreforbruget ønskes 73.000 kr. overført til 2019, 
idet det er projektmidler fra EU til naturpleje. 
 
2018 har været relativ mild, hvilket har givet mulighed 
for at prioritere en opkvalificering af vintermateriel og 
anden matriel. Det nye matriel kan anvendes til vinter-
tjeneste samt til andre aktiviteter fremover i forbin-
delse med Driftgårdens arbejdsopgaver. 
 
Skadedyrsbekæmpelse (00.55.93) og bærbare batte-
rier (00.52.85) 
Samlet set udviser regnskabsresultatet vedrørende 
skadedyrsbekæmpelse og indsamling af bærbare bat-
terier et mindreforbrug på 148.000  kr. i forhold til 
korrigeret budget. 
 
Skadedyr: 

Der er et udgiftsbudget på 2,0 mio. kr. og et indtægts-
budget på 2,2 mio. kr. Regnskabsresultatet er et mer-
indtægt på ca. 26.000 kr. (netto) og er derved stort set 
i balance.  
 

 
Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. 
december 2018 0,2 mio. kr. i favør. 
 
Indsamling af bærbare batterier (00.52.85): 
Der er et budget på 174.000 kr. til bærbare batterier. I 
2018 er regnskabsresultatet 51.000 kr. og der er der-
ved et mindreforbrug på 123.000 kr.  
 
Det skal bemærkes, at budgettet er reduceret i forbin-
delse med vedtagelse af budget 2019.

 
 
Aktivitetsområde – Veje og Trafik 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 
 Tilskud til trafikselskaber (Movia) 
 Vejbelysning 
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 Signalanlæg 
 Vejafvandingsbidrag 
 Flyvestation Værløse (afl. drift) 
 Grønne områder ved Sydlejren 
 Øvrige områder (Vejvedligeholdelsessystem, Digital kortlægning (GIS) og Trafikmedarbejder) 

 
Tabel 7  – Aktivitetsområde Veje og Trafik - regnskab 2018 

Aktivitetsområde Trafik   
Opr. Bud-
get 2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Hele 1.000 kr.                   
I alt N 30.767 1.116 -699 31.184 29.677 1.090 1.507 
                  
Tilskud Movia U 20.970   -42 20.928 20.875 95 53 
Trafikmedarbejder U 402   -1 401 462 -61 -62 
Vejbelysning U 6.543   -74 6.469 6.238 304 230 

  I -600   1 -599 -631 31 33 
Signalanlæg mv. U 555   -51 504 318 237 186 
Vejafvandingsbidrag U 2.327   -5 2.323 1.494 833 828 
VEJMAN U 109   -0 108 68 41 40 
Digital kortlægning U 462   -1 461 456 7 6 
Flyvestation Værløse (afl. drift) U 0 790 -300 490 397 -397 92 

Grønne områder ved Sydlejren U 0 326 -226 100 0 0 100 
 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2018. Af mindreforbruget på 1,5 mio. kr. ønskes 0,3 mio. kr. overført til 2019 i forbindelse med overfør-
selssagen fra 2018 til 2019. 
 
 
Tilskud til trafikselskaber (MOVIA) (02.32.31) 
Der er et mindreforbrug på tilskud til trafikselskaber 
(Movia) på under 0,1 mio. kr. (netto). Budgetområdet 
er derfor stort set i balance.  

 
 
Vejbelysning (02.28.11) 
Regnskabet for vejbelysning udviser samlet set en 
mindreudgift på under 0,3 mio. kr. (netto) set i forhold 
til et samlet budget ca. 5,9 mio. kr. (netto). Mindrefor-
bruget udgør 4,5 pct. af budgettet. 
 
Signalanlæg (02.28.11) 
Der er i 2018 et mindreforbrug på signalanlæg på 0,2 
mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet til 
signalanlæg dækker udgifter til el m.v. i forbindelse 

med signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme 
samt fartkontrol m.v.  
 
Vejafvandingsbidrag (02.28.11) 
Kommunen betaler vejafvandingbidrag til Novafos, for 
den spildevand der kommer fra vejarelaer. Udgiften 
beregnes hvert år af Novafos, som en procentsats 
(bidragssats) af deres anlægsudgift. På baggrund af 
nedbørsmængden er bidragssatsen for 2018 beregnet 
til 5,75% (bidragsatsen kan maksimalt udgøre 
8%). Som følge af den lave bidragssats i 2018 er der et 
mindreforbrug til Vejafvanding på 0,8 mio. kr. i 2018. 
 
 
Øvrige opgaver (Vejvedligeholdelsessystem og Tra-
fikmedarbejder) (00.22.01 - 06.45.51) 
Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på under 
0,1 mio. kr. og er derved i balance. 
 
Afledt drift Værløse flyvestation 
Der var i 2018 oprindeligt budgetteret med afledte 
driftsudgifter til aktiviteter ved Værløse Flyvestation 
på 0,8 mio. kr. Budgettet blev nedreguleret på BOI 



Furesø Kommune – Regnskab 2018 
Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling 

111 
 

2018 til 0,5 mio. kr.  Forbruget har udgjort 0,4 mio. kr., 
hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.  
 

 
 

Grønne områder ved Sydlejeren 
Budget til drift af grønne områder ved sydlejeren.  
Budgettet blev nedreguleret ved BOIII 2018, som følge 
af, at kommunen endnu ikke har overtaget ansvaret 
for drift og vedligehold af de grønne områder. Der var 
forventet en udgift i 2018 på 0,1 mio. kr. til udbud af 
opgave vedrørende drift af området.   
 
 

Aktivitetsområde – Natur og miljø 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 
 Naturbeskyttelse 
 Miljøbeskyttelse 
 Grøn guide 
 Øvrig planlægning, tilsyn m.v. 
 EU-projekt – LIFE14 
 Pulje – Grøn Omstilling 

 
Tabel83 – Aktivitetsområde Natur og Miljø - regnskab 2018  

Aktivitetsområde Natur og Miljø   
Opr. 

budget 
2018 

Ompl. Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Hele 1.000 kr.                   
                  
Udgifter - i alt U 4.590 575 243 5.408 5.322 -732 86 
Indtægter - i alt I -613 -575 -32 -1.220 -597 -16 -623 
I alt N 3.977 0 211 4.188 4.725 -748 -537 
                  
Naturbeskyttelse U 489 575 251 1.315 1.268 -779 47 
  I 0 -575   -575 -521 521 -54 
Miljøbeskyttelse U 2.501 -1.651 -5 845 865 1.636 -20 
  I -106   0 -106 -21 -85 -85 
Grøn Guide U 679   -1 677 669 10 8 
Øvrig planlægning, tilsyn m.v. U 415   -1 414 255 160 159 
EU-projekt - LIFE14 U 507   -1 506 541 -34 -35 
  I -507   -32 -539   -507 -539 
Pulje - Grøn omstilling U   1.651   1.651 1.724 -1.724 -73 
  I         -55 55 55 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2018. Mindreforbruget vedr. hovedsageligt EU-projekt LIFE14, hvor der på udgiftsiden er et merforbrug 
på 35.000 kr. og på indtægtssiden en manglende indtægt på 539.000 kr. Nettomindreforbruget skal overføres, da det 
er et flerårigt EU-projekt.  
 
Naturbeskyttelse (00.38.50) 
På naturbeskyttelse er der et samlet merforbrug på 
8.000 kr. (netto), området er derved i balance. 
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Miljøbeskyttelse (00.22.05-00.52.87) 
Regnskabet udviser et lille merforbrug netto på 0,1 
mio. kr. Merforbruget skyldes i hovedsagen at der er 
en mindre indtægt end budgetteret. 
 
Grøn Guide (00.52.80) 
Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 9.000 
kr. 
 
Øvrig planlægning, tilsyn m.v. (00.52.89) 
Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på knap 
0,2 mio. kr. (netto). Mindreforbruget kan blandt andet 
tilskrives færre miljøanalyser på grund af, at der ikke 
har været større forureningshændelser som krævede 
kommunens tilsyn og opsporing.  
 
EU-projekt –LIFE 
Furesø Kommune deltager i projektet 2000 EU-Life. 
Projektet løber i perioden 2015-2021 og set over hele 
perioden er projektet udgiftsneutralt for kommunen, 
idet der er EU finansieret.  Der søges overført i alt en 
indtægtsbevilling på i 2018 på 575.000 kr. til 2019 
fordelte med en merudgift på 35.000 kr. på udgiftssi-
den og mindreindtægt på 539.000 kr. 
 
 

Pulje – Grøn Omstilling 
På puljen til Grøn Omstilling er der et samlet merfor-
brug på 18.000 kr.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Aktivitetsområde – Forsyningsområdet renovation (kto 1) 
 
 
Den administrative organisation omfatter: 
 Generel administration 
 Ordninger for dagrenovation – restaffald 
 Ordninger for storskrald og haveaffald 
 Ordninger for glas, papir og pap 
 Ordninger for farligt affald 
 Genbrugsstationer 

 
Tabel 9: Regnskabsoversigt 2018 for Forsyningsområdet (kto 1)  

Forsyning (kto 1)   Opr.  bud-
get 2018 

Korr. bud-
get 2018 

Regnskab 
2018 

Rest 
korr. 
budget 

            
Udgifter - i alt U 44.050 42.803 41.644 1.159 
Indtægter – i alt I --43.530 -44.979 -45.816 837 
Netto – i alt N 520 -2.176 -4.172 1.996 
        
Generel administration U 4.234 5.377 5.385 -8 
 I -5.521 -5.405 -15.140 9.735 
Ordninger for dagrenovation –  restaffald U 14.573 13.200 13.554 -354 
 I -14.996 -15.000 -27.144 12.144 
Ordninger for storskrald og haveaffald U 1.203 1.428 1.190 238 
 I -979 -1.500 -1.590 90 
Ordninger for glas, papir og pap U 6.415 7.199 5.731 1.468 
 I -5.095 -7.287 -776 -6.511 
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Generelt 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der fremkommer 
ved 1,2 mio. kr. i mindreudgifter og 0,8 mio. kr. i merindtægter.   
 
Mindreforbruget udgøres af mindreindtægter på 0,5 mio. kr., mindreomkostninger på 1,3 mio. kr. samt mergebyrind-
tægter på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
 
Regnskabet afviger fra forventningerne, da det har vist sig, at gebyrindtægterne har været højere end forventet.  
 
Projektbevillingen til pilotprojektet i etageejendomme er ikke forbrugt. Projektet er i stedet nedlagt og erstattet af 
implementeringsbevillingen til nye affaldsløsninger i etageboliger og tæt/lav, som blev endeligt godkendt af udvalget 
for natur, miljø og grøn omstilling den 5. december 2018. 
 
Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2018 29,2 mio. kr. i renovationsområdets favør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udviklingen af renovationsområdets gæld i perioden 2015 - 2018 er angivet nedenfor.  
Tabel 10. Udvikling i Furesø Renovations formue i perioden 2015-2018 
I 1.000 KR.             2015 

 
           2016             2017              2018 

Primo saldo -22.713 -25.468 -22.561 -25.176 
 
Udgifter 592 9.308 289 147 
Indtægter     
Anlæg i alt 592 9.308 289 147 
 
Udgifter 37.673 37.502 40.774 41.644 
Indtægter -41.020 -43.903 -43.678 -45.816 
Drift i alt -3.347 -6.401 -2.904 -4.172 
     
Ultimo saldo -25.468 -22.561 -25.176 -29.201 
 
 
 
Generel administration (01.38.60) 
Under denne funktion konteres alle former for generel 
administration. Dette kan være a-takster, konsulent-
ydelser, rådhusadministration, gebyrer samt generelle 
posteringer, som ikke kan tilknyttes en ordning. 
 
Der ses samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på 
generel administration, som skyldes merindtægter.  

 
 
Ordninger for dagrenovation - restaffald (01.38.61) 
Under denne funktion konteres omkostninger til al 
håndtering af dagrenovation, mad- og restaffald. 
 
Der ses samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ord-
ninger for dagrenovation. 

Ordninger for farligt affald U 194 200 216 -17 
 I -228 -228 0 -228 
Genbrugsstationer U 17.428 15.400 15.569 -169 
 I -16.711 -15.560 -1.168 -14.392 
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I regnskab 2017 konteredes lange adgangsveje under 
funktion 63, ordninger for glas, papir og pap, men det 
er i regnskab 2018 rykket til funktion 61, ordninger for 
dagrenovation, hvor der er flest årlige tømninger. 
 
Omkostninger til ekstrakørsler som følge af frit-valgs-
ordningen på 117 t.kr. månedligt er konteret på denne 
funktion. 
 
I tabellen nedenfor ses den samlede ekstraomkostning 
på grund af frit-valgs-ordningen.  
 
Ekstraomkostninger til frit-valgs-ordningen 

 
 
Ekstraomkostningerne dækker over, at renovatøren er 
nødsaget til at køre med to biler til alle haveboliger for 
både at kunne tømme to-kammerbeholdere til mad- 
og restaffald og til tømning af dagrenovation for de 
borgere, der ikke sorterer. Dermed dækker ekstraom-
kostningerne ikke over tømninger, men ene og alene 
finansierer de omkostninger til ekstra bil med mand-
skab. 
 
Såfremt frit-valgs-ordningen for haveboliger nedlagdes 
på mad- og restaffald, vil det reducere transportom-
kostningerne med 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 15 % 
af de samlede transportomkostninger på denne funk-
tion.  
 
Ordninger for storskrald og haveaffald (01.38.62) 
Under denne funktion konteres al håndtering af stor-
skrald og haveaffald. Eftersom pap indgår i stor-
skraldsordningen, konteres pap også under denne 
funktion. 
 
Der ses samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på 
ordninger for storskrald og haveaffald. 
 
I regnskab 2018 er der afholdt omkostninger til af-
hentning af storskrald fra fællesopsamlinger for både 
2017 og 2018. Omkostningerne for 2017 lød på 250 
t.kr., hvorimod de for 2018 var på 265 t.kr. 
 
 
 
 
 
Ordninger for glas, papir og pap (01.38.63) 

Under denne funktion konteres al håndtering af gen-
anvendelige fraktioner, som i praksis er papir, plast, 
glas og metal. 
 
Der ses samlet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på 
ordninger for glas, papir og pap. 
 
Der er bogført færre omkostninger i 2018 i forhold til 
2017 eftersom lange adgangsveje samt ekstrakørsler i 
2018 er konteret under funktion 61, ordninger for 
dagrenovation. 
 
Pilotprojektet i etageboliger er indregnet med en over-
førsel på i alt 680.000 kr. fra 2017. Den 17. januar 
2018 blev der i Udvalget for natur, miljø og grøn om-
stilling vedtaget en budgetudvidelse på 105.000 kr. kr., 
således hele Vesterbo – og ikke kun Langhuset – ind-
går i pilotprojektet. Dette samlede budget på 785.000 
kr. er ikke forbrugt i 2018. Projektet er i stedet nedlagt 
og erstattet af implementeringsbevillingen til nye 
affaldsløsninger i etageboliger og tæt/lav, som blev 
endeligt godkendt af udvalget for natur, miljø og grøn 
omstilling den 5. december 2018. 
 
Projektbevilling, pilotprojekt regnskab 2018 

 
 
Der er således et restbudget på 0,8 mio. kr. af projekt-
bevillingen. Dette beløb tilbageføres renovationsom-
rådets mellemværende. 
 
Ordninger for farligt affald (01.38.64) 
Under denne funktion konteres al håndtering af farligt 
affald. 
Regnskabsresultatet udviser et samlet resultat som er i 
balance.  
 
 
 
 
 
 
 
Ordninger for genbrugsstationer (01.38.65) 
Under denne funktion konteres alt vedrørende gen-
brugsstationer. 
 
Der ses samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr. på gen-
brugsstationer. 

Ekstrakørsler Beløb
Omkostninger pr. mdr. 116.514         
Omkostninger 2017 1.398.170      
Samlede transportomkostninger 9.503.907      
Stigning af transportomkostninger 15%

Pilotprojekt 2018
Oprindelig bevilling 785.000       
Forbrug til projektleder 22.750         
Forbrug til materiel 1.812           
Samlet rest, 2018 760.438     
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Der er ikke afholdt konsulentydelser til genbrugsstati-
onen over dette budget, da disse omkostninger efter 
aftale med Furesø Kommune er afholdt over anlægs-
projektet. 
 
Gebyrindtægter 
Der har i regnskab 2017 været færre gebyrindtægter 
end estimeret, hvilket skyldes, at gebyropkrævningen 
til virksomheder først er kommet ind i 2018. Derfor ses 
der i regnskab 2018 mergebyrindtægter på 2,3 mio. kr. 
Disse gebyrindtægter har været højere end forventet i 
løbet af 2018, hvorfor denne afvigelse ikke har indgået 
i de løbende budgetopfølgninger i 2018. 
 
Erhvervsaffaldsgebyr 
Andelen af administration i erhvervsaffaldsgebyrerne 
(EAG) er undersøgt, og det ses, at administrationen 
udgør 14,24 % af gebyrindtægterne.  
 
Erhvervsaffaldsgebyrer 2018 

 
 
Det skal understreges, at gebyret til erhvervsaffald 
også dækker over andre administrative ressourcer 
samt aktiviteter end nedenfor anført. 
 
Erhvervsaffaldsgebyret bortfalder fra og med budget 
2019. 
 
Gebyr til Vestforbrænding 
Der er foretaget en opgørelse over de samlede gebyr-
omkostninger til Vestforbrænding i regnskab 2018. 
Disse fremgår af nedenstående tabel. Desuden er 
andelen af gebyrer ud af det samlede omkostnings-
regnskab beregnet. 
 
Gebyrer til Vestforbrænding 2018 

  
Bemærk, at andelen er beregnet på baggrund af de 
samlede omkostninger i regnskab 2018. 
 
 
 
 

Erhvervsaffaldsgebyrer, kr. 2018
Indtægter -904.562           
Administrationsgebyr 94.560             
Fritagelsesansøgninger 30.127             
Andel af udgifter 13,8%

Gebyrer til Vestforbrænding Gebyrforklaring Regnskab 2018
A-takst 28,50 kr. pr. indbygger 1.534.163         
EAG gebyr 80 kr. pr. p-nummer 94.560              
IPT gebyr 0,75 kr. pr. tømning af beholder 539.031            
KURS Kundesystem 134.471            
Miljøstyrelsen gebyr affaldsdata Fastlagt af Miljøstyrelsen 68.730              
Gebyr bioposer og sække 100 kr./1.000 stk. sække 16.182              
Beholderservice gebyr 0,80 kr. pr. beholder/månedligt 180.748            
TOTAL 2.567.885      
Andel af regnskab 2018 6,18%
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dvalg for byudvikling og bolig 

 

 
Udvalg for byudvikling og boligs driftsområde omfatter i 2018 følgende aktivitetsområder: 

• Plan og byg 
 
Hertil kommer anlægsområdet med en række anlægsprojekter. 
 
Regnskabsresultat  
Udvalg for byudvikling og bolig havde i 2018 et korrigeret udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbud-
get på 0,9mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede 
budget. Det dækker over et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 14.000 kr. på ind-
tægtssiden.  
 
Tabel 1 – Udvalg for byudvikling og bolig regnskab 2018  

Hele 1.000 kr.   
Opr. 

budget 
2018 

Ompl. Till.bev. 
Korr.  

budget 
2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Forbr. %  
Ift.  

korr. budget 

                    
Udgifter - i alt  U 225 150 59 434 333 -108 100 76,9 

Indtægter - i alt  I -1.097 -150 302 -945 -931 -166 -14 98,5 

Netto - i alt  N -872 0 361 -512 -598 -274 86 116,9 

 
 
Aktivitetsområde – Plan og byggesager 
 
 
Aktivitetsområdet omfatter: 

 Gebyr og honorar vedr. hegnssyn 
 Kommune- og lokalplaner 
 Gebyr for byggesagsbehandling 

 
Tabel 7 – Aktivitetsområde Plan og byg - regnskab 2018  

Hele 1.000 kr.   
Opr. 

budget 
2018 

Ompl. Till.bev. Korr.  
budget 2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

                 
I alt N -872 0 361 -512 -598 -274 86 
                  
Gebyr, honorar hegnsyn U 13   13 12 1 1 
  I -13   -13 -5 -7 -7 
Kommune- og lokalplaner U 212  59 271 205 7 65 
Gebyrer for byggesag U  150  150 116 -116 34 
Gebyrer for byggesag I -1.085 -150 302 -933 -926 -159 -7 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet en mindreindtægt på knap 0,1 mio. kr. (netto) i 
forhold til det korrigerede budget for 2018.  
 
 

U 
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Gebyr og honorar vedr. hegnsyn (06.45.51) 
Regnskabet er i balance ift. budgettet. 
 
Fra og med Budget 2019 er opgaven overført til Øko-
nomiudvalget. 
 
 

 
 
 
Kommune- og lokalplaner (00.22.01) 
Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 7.000 
kr. i forhold til oprindelig budget og 65.000 kr. i for-
hold til korrigeret budget.  
Ved budgetopfølgning II pr. 30. juni 2018 blev budget-
tet forhøjet med 59.000 kr. Dette skyldes, at der i 2018 
blev afsat 8,4 mill. kr. i forøget bloktilskud til konsoli-
dering af data til plandata.dk, hvilket svarerede til 
58.800 kr. for Furesø Kommune. I økonomiaftalen 
2017 blev der indgået en aftale mellem regeringen og 
KL om at arbejde for, at relevante data fra kommuner-
nes planlægning (kommuneplaner, lokalplaner m.v.) 
kan indgå i de nye ejendomsvurderinger. Erhvervssty-
relsen har udviklet et nyt system til kommunernes 
indberetning af planer (Plandata.dk), hvorfra Skatte-
ministeriet kan hente data til ejendomsvurderingerne. 
Herudover har Erhvervsstyrelsen gennemført en digi-
talisering af kommunernes planer, ved både kortmate-
riale og bestemmelser. Det har imidlertid vist sig, at 
Erhvervsstyrelsens digitalisering ikke har den fornødne 
kvalitet, og det er derfor nødvendigt, at kommunerne 
gennemfører en omfattende kvalitetssikring af data. 
Midlerne skulle anvendes til ansættelse af student til 
hjælp til indtastning af data. Da opgaven først udføres 
i 2019 er budgettet hertil ikke anvendt i 2018, men 
søges overført til 2019.  
 

 
 

 
Gebyr for byggesagsbehandling (06.45.56) 
Regnskabet udviser et nettomindreforbrug på i alt 
27.000 kr. og er dermed i balance. 
 
Ved budgetopfølgning III pr. 30. september 2018 blev 
der omplaceret 0,3 mio. kr. fra Udvalg for natur, miljø 
og grøn omstilling til dækning af manglende indtægter 
vedr. byggesagsgebyr. De manglende indtæger skyld-
tes dels, at der i foråret opstod et efterslæb på byg-
gessagsområdet og dels, at der opkræves gebyr for 
færre sagstyper. 
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