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Et samlet byråd vedtog d. 30. oktober 2019 budgettet for 2020. Budgettet for 2020 sikrer en økonomi i
balance, plads til udvikling og nye investeringer. Målet er at sikre en kommune med stærke fællesskaber,
en god velfærd og fokus på at beskytte naturen, en effektiv klimaindsats og grøn omstilling.
Budgettet sætter retningen for kommunen i de kommende år, og den står et samlet Byråd bag. Det skaber
de bedste muligheder for, at vi sammen kan forbedre velfærden og dermed sikre de bedste rammer for en
attraktiv og grøn kommune.
Fortsat fokus på økonomi og udligning
Det er fortsat vigtigt, at vi fastholder den stramme økonomistyring og har en fast hånd på rattet som følge
af kommunens stigende udgifter til velfærd, vores store gæld på nu 2,3 mia. kr. fra Farum-tiden og ikke
mindst det store beløb, som Furesø afleverer i udligning til andre kommuner. I 2020 afleverer Furesø Kommune over 300 mio. kr. til andre kommuner i udligning. Det beløb er mere end fordoblet siden 2010. Byrådet arbejder for, at den udligningsreform, der forventes i 2021, indeholder tilpasninger, der betyder, at
væksten i Furesøs udligningsbidrag stoppes.
Byrådet er fortsat enige om at indarbejde en årlig effektivisering på 20 mio. kr. fra 2021 og frem. Byrådet vil
i løbet af foråret 2020 sammen med forvaltningen arbejde med udpegning af mulige effektiviseringspotentialer.
Investeringer
Det er centralt, at vi hele tiden skaber udvikling af vores lokalsamfund og forbedrer rammerne for velfærden i Furesø Kommune. Derfor har Byrådet udmøntet en pulje til nye initiativer og investeringer. Der er
bl.a. afsat 1 mio. kr. ekstra årligt til bedre normeringer i dagtilbud og 1 mio. kr. ekstra årligt til at få flere
børn til at blive favnet på en god måde på almenskoleområdet. På ældreområdet er der tilført 1,5 mio. kr.
årligt til styrkelse af plejecentrenes aftennormering.
Der skal også investeres for at opretholde værdien af kommunens veje, bygninger og anden infrastruktur
for at sikre en bæredygtig vækst og øget livskvalitet. Det betyder, at budget 2020 indeholder investeringer
og udvidelser, der skal være med til at styrke den gode udvikling Furesø Kommune er inde i. Vi har afsat
150 mio. kr. i perioden 2020-23 til istandsættelse og renovering af kommunens ejendomme bl.a. skolerne.
Der bliver etableret og renoveret kunstgræsbaner samt investeret i en markant udbygning af Plejecenter
Lillevang. Derudover bliver rammerne for de mindste børn i børnehaver og borgere med handicap forbedret og udbygget.
Med venlig hilsen
Ole Bondo Christensen
Borgmester
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Furesø Kommunes Budget 2020 er inddelt i flere afsnit.
Efter en præsentation af Furesø Byråd og udvalgene samt den supplerende budgetaftale for budget 201920 består ”Budget 2020” af fire hovedafsnit. I det første hovedafsnit beskrives de overordnede forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Afsnittet har til formål at give et indblik i Furesø Kommunes økonomi.
Dernæst indeholder budgettet et afsnit med hovedpunkter i budgettet. Her er det muligt at få et mere detaljeret indblik i budgettet. Efter hovedpunkterne kommer et afsnit med diverse oversigter.
I det sidste afsnit kommer hvert fagudvalgs driftsbevillinger samt de tilhørende budgetbemærkninger i
hvert sit kapitel. Kapitlerne indledes med et generelt områdespecifikt afsnit, hvori der bl.a. er en opgavebeskrivelse for området. Hvert udvalgsområde er opdelt i et antal aktivitetsområder, som beskrives nærmere.
Desuden findes der diverse økonomiske oversigter.
Oplysningerne om Budget 2020 findes også på:
https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/oekonomi/budget/budget-2020/

2

