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Ø

konomiudvalget

Politikområdets indhold
Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter:
 Den overordnede styring af Furesø Kommunes økonomi og planlægning
 Administrative opgaver og effektivisering
 Forvaltning af løn og personaleforhold
 Betjening af Byrådet

Budgetvedtagelsen
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for
2020 blev administrationens samlede driftsbudget opjusteret med 3,1 mio. kr. (netto) som vist
nedenfor*:
Tabel ØU 1:

Opgavebeskrivelse
Konkret forvalter Økonomiudvalget:
 Løn- og personaleforhold for den administrative organisation
 Den overordnede økonomistyring herunder udøvelse af budget- og bevillingskontrol
 Effektivisering, driftsoptimering og kompetenceudvikling samt arbejdsmiljø
 Kommunens overordnede kommunikation
 Køb og salg af fast ejendom med anbefaling til Byrådet
 Forsikring af kommunens aktiver
 Samordning af kommunens indkøb
 Finansielle forhold

Hele 1.000 kr.

Effektiviseringer og besparelser

-2.791

ØU 1 – Konsekvens af regnskab 2018

-1.420

ØU 2 – Eksterne arbejdsrelationer

-82

ØU 3 – Kompetenceudvikling og uddannelse

-250

ØU 4 – Projekter og særlige indsatser i organisationen
ØU 6 – Reduceret prisfremskrivning

-740
-299

Pulje til nye investeringer/initiativer
Udvidelse af puljen til uforudsete udgifter

5.600
5.600

Budgetkorrektioner

6.658

Aktivitetsområde – politisk organisation
Aktivitetsområde – administrativ organisation

503
5.955

*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om budgetaftalen faneblad 3 og bilag 1 a på side 71.

Målgrupper
Udvalgets målgruppe er kommunens borgere,
Byrådet og administrationen.

Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål
Budgettet afspejler de politiske initiativer der
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Implementeringen af arbejdsprogrammets indsatsområder afrapporteres politisk. I afrapporteringen
tages der konkret stilling til økonomien og de
budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til
de enkelte initiativer.
Arbejdsprogrammets initiativer bidrager, ligesom
det løbende arbejde i udvalget, til opfyldelsen af
FN’s verdensmål nr. 10 (mindre ulighed) og nr. 13
(Klimaindsats).

Øvrige politikker på udvalgsområdet
Udvalget har bl.a. udarbejdet en forsikringspolitik, en personalepolitik, en finansiel strategi og en
indkøbs- og udbudsstrategi, der fastlægger retningslinjerne på disse områder.
Lovgrundlag
Styrelsesloven
Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
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Økonomiudvalgets driftsbudget er opdelt i tre overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de
tre aktivitetsområder, samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.
Tabel ØU 2 – Oversigt aktivitetsområder






Politisk organisation
Byrådet
Kommissioner, råd og nævn
Valg
Fælles formål
(vielser samt økonomisk støtte til
partier)

Administrativ organisation
Fælles udgifter og indtægter
Beredskabet
 Personalepolitiske tiltag
 Beredskabssamarbejdet – andel af
udgifter
 Kompetenceudvikling
 Driftsrammer
 Forsikringsområdet
 Kommunikation
 Revision
 Konsulentbistand
 Stillingsannoncer
 Den centrale refusionsordning
 Øvrige fælles udgifter og indtægter
 Lønudgifter –
Administrationen, elever og
tillidsrepræsentanter
 Løn- og barselspuljer
 Tjenestemandspension
 Sygedagpenge-refusion

Nettodriftsudgifterne fordeler sig således:
Figur ØU 1 – Budget 2020 – nettodriftsudgifter:
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Tabel ØU 3 – Økonomiudvalgets budget 2020 – 2023.
Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele
1.000 kr.
Udgifter
DRIFT
Politisk organisation
Administrativ organisation
Fælles udgifter og indtægter
Beredskabet

Budget 2020
Indtægter

Netto

2021
Netto

2022
Netto

2023
Netto

279.464

-25.413

254.050

229.834

209.063

189.681

9.278

0

9.278

10.555

9.402

10.099

270.186

-25.413

244.773

219.279

199.661

179.581

264.912

-25.413

239.498

214.105

194.587

174.607

5.274

5.174

5.074

4.974

5.274

Anlæg:
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte
anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 16
vedr. anlæg.
Tabel ØU 4 - Oversigt over Økonomiudvalgets anlægsbudget 2020-2023
Budget
2020

Anlægsoversigt 2020 – 2023
Forslag

ØU 103

Økonomiudvalget

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

U

1.030

100

100

100

I

-51.000

-5.000

-5.000

-5.000

Udgifter og indtægter ved salg af kommunale ejendomme

U

1.030

100

100

100

Salg af kommunale ejendomme (salgsindtægter)

I

-33.50

-5.000

-5.000

-5.000

Freja / Flyvestationen

I

-17.500

Salg af ejendomme mv.
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Aktivitetsområde – Politisk organisation

Aktivitetsområde - Politisk organisation

9.278

Den politiske organisation indeholder udgifter til byrådspolitikernes vederlag, kursus- og mødeaktiviteter,
pension til tidligere borgmestre, udgifter i forbindelse med kommissioner, råd og nævn samt udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet og kommunale valg.
Derudover er der afsat en rammebevilling til repræsentation og uddannelse m.v. samt en rammebevilling til
de enkelte udvalg.
Tabel ØU 5 - Udviklingen Regnskab 2018 – Budget 2020
Politisk Organisation

Regnskab
2018

Opr.
budget
2019

Korr.
budget
2019

Budget
2020

- - - 2020- priser - - Politisk Organisation

9.349

11.135

11.291

9.278

230

274

274

244

8.315

7.978

8.286

8.176

Udvalgenes mødeaktiviteter

90

151

151

101

Kommissioner, råd og nævn

654

844

787

706

Valg

28

1.836

1.741

0

Udviklingsudvalg

31

51

51

51

Fælles formål
Byrådet

Fælles formål

244

06.42.40 Økonomisk støtte til politiske partier
I henhold til partistøtteloven (LBK nr. 1291 af 08/12/2006) er de enkelte partiforeninger, der ved sidste kommunevalg opnåede mere end 100 stemmer, berettiget til
et årligt støttebeløb. Tilskudsbeløbet beregnes på grundlag af kandidatlisternes
stemmetal. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer.

191

Der er i 2020 budgetteret med et støttebeløb på 7,50 kr. pr. afgivet stemme og et
stemmeantal 23.467 stemmer jf. antal gyldige stemmer ved kommunalvalget den 21.
november 2017.
Støttebeløbet pr. afgivet stemme reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt
eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herved fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste beløb,
der kan deles med 25 øre.
06.42.40 Vielser
Budgettet omfatter lønudgifter samt øvrige omkostninger i forbindelse med vielser.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.

5
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Aktivitetsområde – Politisk organisation

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til vielser nedjusteret med 40.000 kr. årligt som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018 (ØU 1).
Nedjusteringen skyldes, at der er færre udgifter til administrationens udførelse/bistand ved vielser i weekender, da disse er overtaget af byrådspolitikkere.

Byrådet

8.176

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse, diæter og rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation
samt pension til borgmestre m.v.
På tværs af aktivitetsområdets driftsområde er budgettet nedskrevet med knap 0,01 mio. kr. som følge af
udvalgets andel af ØU 6 – reduceret prisfremskrivning.
Vederlag, diæter og pension for varetagelse af kommunale hverv fremgår af reglerne i lov om kommunernes styrelse, samt vederlagsbekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension
m.v. for varetagelse af kommunale hverv.
Rammerne for udvalgsvederlag og vederlag til udvalgsformænd og næstformænd fastsættes i bekendtgørelsen, men den endelige fordeling fastsættes af Byrådet i kommunens styrelsesvedtægt.
I det vedtagne budget for 2020 – 2023 er det forudsat, at den maksimale ramme til vederlag til udvalgsformænd, -næstformænd og -vederlag udnyttes med i alt 297,44 pct. mod maksimalt i alt 305 pct.
Aflønningen af borgmesteren afhænger af indbyggertallet i kommunen pr. 1. juli det foregående år.
Aflønningen er opdelt i intervaller ift. indbyggertal:
Indbyggertal
Optil 12.500
12.501 – 25.000
25.001 – 40.000
40.001 – 80.000
Over 80.000

Skalatrin
50
51
52
53
53

Indbyggertallet pr. 1. oktober 2017 udgør 40.810. Da indbyggertallet den 1. juli 2017 oversteg 40.001 steg
aflønningen af borgmesteren til skalatrin 53 fra 1. januar 2017.
Aflønningen af udvalgs- og næstformænd samt vederlag for medlemskab af udvalg er afhængig af borgmestervederlaget. Styrelsesvedtægten blevet ændret pr. 1.2.2017 i forbindelse med ikrafttræden af den nye
vederlagsbekendtgørelse samt den 12. december 2017, hvor Byrådet godkendte ændringer i styrelsesvedtægt for Furesø Byråd, da det i forbindelse med konstitueringsaftalen mellem Socialdemokratiet, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance blev aftalt, at udvalgsstrukturen ændres.
Fra 1. januar 2018 er der følgende udvalg:
 Økonomiudvalget
 Udvalg for digitalisering og innovation
 Udvalg for dagtilbud og familier
 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
6
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Aktivitetsområde – Politisk organisation

Udvalg for kultur, fritid og idræt
Udvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for byudvikling og bolig

06.42.41

Vederlag, diæter, tillæg samt pension tidligere borgmestre

7.032

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 er budgettet opjusteret med
0,2 mio. kr. årligt som en teknisk korrektion. Korrektionen indeholder regulering af
det faste vederlag til byrådet samt udbetaling af særlig feriegodtgørelse hvert år i
maj måned.
Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder årligt reguleringsprocenten for den
regulering af vederlag m.v. til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sker
pr. 1. april. Der henvises i den forbindelse til § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1769 af
27. december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen).
Reguleringsordningen omfatter det faste vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer og det tillægsvederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet.
Reguleringsprocenten beregnes på baggrund af den generelle lønudvikling på det
kommunale og regionale arbejdsmarked.
Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelt at reguleringsprocenten udgør 6,2357
pct. med virkning.pr. 1. april 2019 i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016. Vederlagene har hidtil været fremskrevet med den generelle lønfremskrivningsprocent på
2,94 pct. fra 2019 til 2020.
Herudover har der ikke tidligere været afsat midler til udbetaling af særlig feriegodtgørelse ift. vederlagsbetalingen. Det var vist sig, at der skal udbetales feriegodtgørelse af formands- og næstformandsvederlaget.
Vederlag borgmester og viceborgmestre
Der er budgetteret med et vederlag til borgmesteren svarende til skalatrin 53 (staten).
Vederlaget til borgmesteren reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten.
Jf. Furesø Kommunes Styrelsesvedtægt § 19 stk. 1 udbetales der et funktionsvederlag til 1. viceborgmester på 3,81 pct. af borgmestervederlaget for varetagelse af
borgmesterens opgaver i op til 5 uger. Det samlede vederlag er beregnet til i alt
43.799 kr. årligt.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020 samt den indarbejde tekniske korrektion i forbindelse med budgetvedtagelsen ift. udbetaling af særlig feriegodtgørelse.
7
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Aktivitetsområde – Politisk organisation

Vederlag til udvalgsformænd og -næstformænd
Jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4 kan der til en kommune med et indbyggertal på mellem 40.001 – 60.000 udbetales et samlet vederlag til udvalgsformænd på maksimalt
305 pct. af borgmestervederlaget.

2.082

Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 18 fastsat vederlaget til 181,14 pct. af
borgmesterens vederlag svarende til en samlet udgift på knap 2,1 mio. kr.
Tabel ØU 6 - Oversigt over udvalgshonorar
Udvalg
Udvalgsformænd:
Udvalg for digitalisering og innovation
Udvalg for dagtilbud og familier
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for kultur, fritid og idræt
Udvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for byudvikling og bolig
Børne- og Ungeudvalget
Folkeoplysningsudvalget
I alt

17,50 pct.
17,50 pct.
17,50 pct.
17,50 pct.
17,50 pct.
17,50 pct.
17,50 pct.
17,50 pct.
3,04 pct.
3,81 pct.
146,85 pct.

Næstformænd:
Økonomiudvalget
Udvalg for digitalisering og innovation
Udvalg for dagtilbud og familier
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for kultur, fritid og idræt
Udvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for byudvikling og bolig
I alt

3,81 pct.
3,81 pct.
3,81 pct.
3,81 pct.
3,81 pct.
3,81 pct.
3,81 pct.
3,81 pct.
3,81 pct.
34,29 pct.

Samlet i alt

181,14 pct.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020, den indarbejde tekniske korrektion i forbindelse
med budgetvedtagelsen ift. udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd.
Vederlag for medlemskab af et udvalg
Jf. bekendtgørelsens § 7 kan det maksimale udvalgsvederlag udgøre 115 pct. af
borgmesterens vederlag.
Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 19, stk. 2 fastsat vederlaget til 3,04 pct.
af borgmesterens vederlag pr. medlem af et udvalg.
Der er budgetteret med 35 udvalgspladser, ekskl. udvalgsformænd og - næstformænd.
Tabel ØU 7 - Oversigt over udvalgsvederlag
Udvalg
Økonomiudvalget
Udvalg for digitalisering og innovation
Udvalg for dagtilbud og familier

Medlemmer
5
3
5

8
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Aktivitetsområde – Politisk organisation

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for kultur, fritid og idræt
Udvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for byudvikling og bolig
Børne- og Ungeudvalget (1,14 %)
I alt inkl. Børne- og Ungeudvalget

5
3
3
3
3
5
1
36

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020 samt Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd.
Fast vederlag
Jf. styrelsesvedtægtens § 19, stk. 4 ydes der et fast vederlag til byrådets medlemmer. Vederlaget består pr. 1.4.2016, jf. bekendtgørelsens § 2, af et grundbeløb på
89.314 kr. årligt, der reguleres med de for staten gældende reguleringssatser for løn
én gang årligt.

2.399

Det faste vederlag for 2020 er beregnet til 119.940 kr. årligt, der udbetales til 20
Byrådsmedlemmer.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020 samt den indarbejdede tekniske korrektion ift. regulering af det faste vederlag.
Mødediæter
Jf. bekendtgørelsens § 4 udbetales der diæter for medlemmernes deltagelse i byrådets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder,
samt til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget.

12

Jf. bekendtgørelsens § 4 stk. 2 udbetales diæterne med 405 kr. pr. dag for møder i
indtil 4 timer. Ved møder udover 4 timer ydes der dobbelt diætsats.
Den budgetterede udgift svarer til ca. 30 diæter à 405 kr.
Tillægsvederlag
Jf. bekendtgørelsens § 3 udbetales der et tillægsvederlag til byrådsmedlemmer, der
har hjemmeboende børn under 10 år. Vederlaget udgør 13.819 kr. pr. barn pr.
1.4.2016.
Der er budgetteret med tillægsvederlag til 5 børn.

66

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020.
Pension til tidligere borgmestre
Jf. § 21 bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv skal der udbetales pension til tidligere borgmestre. De nærmere regler for fastsættelse af pensionsalder m.v. fremgår af §§ 22 og 23. En borgmesters
pension kommer til udbetaling den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. Pensionen
beregnes efter løntrin 53.

9
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Aktivitetsområde – Politisk organisation

I 2020 er der budgetteret med pension til to tidligere borgmestre.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020.
06.42.41

Fællesudgifter for Byrådet

721

Byrådet – fællesudgifter
Der er afsat en samlet ramme til fællesudgifter ifm. byrådets deltagelse i årsmøder,
topmøder, uddannelse, befordring, diverse abonnementer, repræsentation, IT og
telefoni. Rammen er fordelt med en driftsramme på 226.000 kr., borgermøder på
43.000 kr. samt en ramme til årsmøder, seminarer og uddannelse på 452.000 kr.
Driftsramme
 IT-udgifter
 Aviser og abonnementer
 Befordring
 Repræsentation
 Bespisning – Byrådet
 Øvrige udgifter

225
71
11
16
61
62
6

Borgermøder
 Borgermøder (herunder budget-borgermøde)
 Møde for nytilflyttere til kommunen
Årsmøder, seminarer og uddannelse
 Kommunaløkonomisk forum
 KL’s topmøde
 Årsmøder:
 Udvalg for digitalisering og innovation
 Udvalg for dagtilbud og familier
 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
 Udvalg for kultur, fritid og idræt
 Udvalg for beskæftigelse og erhverv
 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
 Udvalg for byudvikling og bolig
 Budgetseminar
 Øvrige seminarer

43
38
5
452
55
33
34
47
47
34
34
47
33
34
39
15

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
Fordelingen på de enkelte poster sker på baggrund af regnskabsresultatet de foregående år. Budget til årsmøder er fordelt i forhold til antal medlemmer i udvalget.
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Aktivitetsområde – Politisk organisation

Driftsramme – udvalgene
Til udvalgsmøderne er der afsat budget til bespisning m.v.

101

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til udvalgenes
driftsrammer nedjusteret med 50.000 kr. årligt som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018 (ØU 1). Nedjusteringen skyldes, at det afsatte beløb i de senere år
ikke har været anvendt fuldt ud.










Økonomiudvalget
Udvalg for digitalisering og innovation
Udvalg for dagtilbud og familier
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for kultur, fritid og idræt
Udvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for byudvikling og bolig

Til Børne- og Ungeudvalget er afsat en driftsramme på 10.000 kr.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 - 2020.
06.42.41

Jubilæer og receptioner

423

Jubilæer – gratialer og receptioner
Budgettet dækker jubilæumsgratialer samt afholdelse af receptioner for jubilarer og
medarbejdere, der går på pension.




Jubilæumsgratiale
Receptioner og gaver ifm. jubilæer
Receptioner ifm. fratrædelser

273
99
51

Der er budgetlagt med udbetaling af 9 gratialer til 40-års jubilarer og 31 gratialer til
25-års jubilarer.
Der er budgetlagt med afholdelse af 40 receptioner ifm. jubilæer samt 51.000 kr. til
receptioner ifm. fratrædelser.
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Kommissioner, råd og nævn

706

Under denne bevilling afholdes udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder
også valg af disse. Det skal bemærkes, at såfremt et medlem af en kommission, et råd eller et nævn samtidig er medlem af byrådet, skal udgiften til vederlag og mødediæter afholdes af byrådets bevilling på funktion 06.42.41.
06.42.42

Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune er nedsat i henhold til folkeoplysningslovens § 34, stk. 1. Hovedopgaverne er fordeling af tilskud til undervisning og forskellige aktiviteter.

71

Formanden for udvalget modtager et fast honorar på 3,81 pct. af borgmestervederlaget, der udbetales sammen med de øvrige formandshonorarer jf. bemærkningerne for vederlag til udvalgsformænd jf. Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd. De
øvrige medlemmer af udvalget modtager diæter i forbindelse med deres deltagelse
i udvalgets møder.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.
Personale – mødediæter
Faste udgifter – ramme
06.42.42

52
19

Integrationsrådet
Integrationsrådets opgave er at sætte fokus på integrationsområdet. Det gælder
blandt andet sundhed, beskæftigelse og rollemodeller.

25

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.
Faste udgifter – ramme
06.42.42

25

Handicaprådet
Handicaprådet i Furesø Kommune samarbejder med Byrådet om at sikre rettighederne for borgere med funktionsnedsættelse, med udgangspunkt i borgernes ønsker, muligheder og behov. Handicaprådet afholder 6 årlige møder, hvor der drøftes aktuelle og lokale handicappolitiske spørgsmål.

88

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.
Personale – mødediæter
Faste udgifter – ramme
06.42.42

24
64

Seniorråd
I henhold til lov nr. 1047 af 17.8.2008 om ældre- og klageråd er kommunen forpligtiget til at etablere et seniorråd.
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Seniorrådets opgave er blandt andet at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
samt formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål.
Der er budgetteret med afholdelse af ældrerådsvalg i 2021.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.
Personale - mødediæter
Faste udgifter – ramme
06.42.42

54
65

Husleje- og beboerklagenævn
Under denne bevilling afholdes udgifter til:
 Klagerådet
 Huslejenævn
 Beboerklagenævn

351

Fælles Husleje- og Beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommune
Der er etableret et fælles Husleje- og Beboerklagenævn med Ballerup Kommune
med virkning fra 1. januar 2014. Sekretariatsbetjeningen varetages af Ballerup
Kommune.

205

Vederlag
Udgifterne omfatter afholdelse af honoraret til formanden for beboerklagenævnet
for behandling af klagesager samt diæter til øvrige medlemmer af nævnet.

146

Formandens vederlag er fastsat til 1.000 kr. pr. afgjort sag, mens vederlaget for de
øvrige medlemmer sættes til en lægdommertakst på 1.100 kr. pr. møde.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til Husleje- og
Beboerklagenævnet nedjusteret med 30.000 kr. årligt som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018 (ØU 1). Nedjusteringen er sket i overensstemmelse med
det fremsendte budget fra Ballerup Kommune.
06.42.42

Ungeråd
I forbindelse med budgetaftalen for 2014 – 2017 blev der nedsat et Ungeråd. Ungerådet skal bl.a. bygge på erfaringerne fra afholdelsen af skolebyrådsdagen i
2012.

33

Der er årligt afsat 25.000 kr. til afholdelse af ungevalg, den resterende del er afsat
som en årlig driftsramme.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
06.42.42

Veteranråd
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020 blev der afsat midler til deltagelse i veteranrådet etableret i 2016 af Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner.
Lyngby-Tårbæk kommune indtræder ligeledes i rådet.
13
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Dette råd bistår de frivillige organisationer og hjælper veteraner med at få et talerør til øvrige instanser og med at få etableret tilbud, som vurderes at have en positiv effekt på veteranernes tilværelse. Disse tilbud kan både være af faglig og social
karakter.
De afsatte midler dækker ansættelse af en deltidsansat fælles veterankoordinator,
afholdelse af Flagdag samt egne aktiviteter for veteraner m.m.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 (ØU 4 – Projekter og særlige
indsatser i organisationen) blev budgettet til Veteranrådet nedjusteret med 80.000
kr. Det resterende budget svarer til udgifterne ifm. flagdag samt afholdelse af veterancafé.
06.42.42

Rådgivende arbejdsudvalg til byråd og fagudvalg
Et rådgivende arbejdsudvalg er et udvalg, der består af byrådspolitikere og borgere, og har til opgave at udvikle konkrete og realiserbare løsninger på udfordringer,
som byrådet identificerer. Udvalget kan ikke træffe beslutninger på kommunens
vegne, men udelukkende fungere rådgivende i forhold til byråd og fagudvalg.
Arbejdsudvalget nedsættes af byrådet på baggrund af et kommissorium, der forinden har været behandlet af de(t) fagudvalg, som udvalget nedsættes under. Kommissoriet beskriver hvilke kompetencer, som de deltagende borgere skal udvælges
på baggrund af, ligesom det slår fast, hvilke fagudvalg som skal være repræsenteret af en eller flere byrådspolitikere. I visse tilfælde kan det af hensyn til det efterfølgende arbejde med implementering af udvalgets anbefalinger være givtigt, at
interessenter indgår som medlemmer af udvalget. Alternativt skal de inddrages på
anden vis i udvalgets arbejde, så de også får ejerskab for de endelige anbefalinger.
Kommissoriet beskriver desuden tydeligt og præcist hvilken leverance byrådet
ønsker fra arbejdsudvalget, ligesom hvilke præmisser leverancen skal bygge på.
Et rådgivende arbejdsudvalg nedsættes som et § 17, stk. 4 udvalg under styrelsesloven, hvilket betyder, at det nedsættes på baggrund af den d’hondtske metode.
Der budgetlægges med nedsættelse af 2 rådgivende udvalg årligt.

Valg

06.42.43

Valg
Der er budgetteret med afholdelse kommunalvalg i 2021, folketingsvalg i 2022
samt EU-valg i 2023.
Der budgetlægges med udgifter på 0,835 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af hvert valg.
Digitale valglister
Udgifter ved indførelse af digitale valglister ifm. afholdelse af valg.
Der afsættes midler til afholdelse af dels prøve- og dels skyggevalg i 2021 ifm.
overgang til digitale valglister. Disse valg skal fortages på 2 valgsteder.
14
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I 2021 skal der afsættes yderligere midler ifm. overgang til digitale valglister til alle
valgsteder.
Etableringsomkostningerne dækker over udgifter til nye laptops, en særlig type
smartphones, printere samt etablering af trådløst netværk og UPS (uninterruptible
power supply). Udgifterne hertil er baseret på modtaget oplæg fra Kombit, som
har vundet udbuddet.
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Aktivitetsområde - Administrativ organisation

270.186
-25.413

Aktivitetsområde administrativ organisation indeholder udgifter og indtægter vedr. den centrale administration samt fællesudgifter for hele kommunen. Her registres f.eks. fællesudgifter for administrationen,
herunder budgetpuljer, tjenestemandspension, forsikringsområdet, advokatbistand, revision, stillingsannoncer, tolkebistand, mulighedserklæringer m.m.
På tværs af aktivitetsområdets driftsområder er budgettet nedskrevet med knap 0,3 mio. kr. som følge af
udvalgets andel af ØU 6 – reduceret prisfremskrivning.
Tabel ØU 8 – Adm. organisation 2018 - 2020
Regnskab
2018

Administrativ organisation

Opr.
budget
2019

Korr.
budget
2019

Budget
2020

- - - 2020- priser - - -

Udgifter – i alt

U

257.901

264.837

261.485

270.186

Indtægter – i alt

I

-25.408

-26.302

-27.877

-25.413

Direktionen og Centerchefer

U

14.976

14.888

13.943

14.351

Administrative udgifter og indtægter

U

91.146

98.886

92.115

101.303

I

-19.471

-22.118

-23.488

-21.110

U

34.116

34.482

35.588

37.688

Center for Økonomi og Ressourcer

I
Center for Kommunale ejendomme og anlæg

-52

U

12.067

10.091

11.154

9.033

I

-5.284

-3.957

-4.161

-4.076

Center for Dagtilbud og Skole

U

5.482

4.903

49.003

4.892

Center for Børn og Voksne

U

25.209

24.519

24.761

26.379

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Jobcenter Furesø

I

-115

U

9.992

10.284

11.791

11.795

I

-377

-228

-228

-228

20.416

20.430

20.944

20.004

U
I

-107

Center for Sundhed og Seniorliv

U

15.576

16.991

17.839

17.079

Center for By og Miljø

U

28.921

29.362

28.446

27.637
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Direktionen
06.45.51

14.351

Driftsramme – Direktionen

304

Under kommunaldirektørens ramme afholdes udgifter til direktionens og chefgruppens aktiviteter herunder mødevirksomhed m.v. samt til bl.a. chefgruppeseminar og
særlige opgaver.
Driftsramme til centerchefer indgår i driftsrammerne for de enkelte centre.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.
06.45.51

Puljer Direktionen

161

Direktionspulje
Direktionen har fra 2013 etableret en direktionspulje til brug for en strategisk og
fleksibel ressourceallokering i forhold til eksisterende opgaver eller nye opgaver,
som skal opprioriteres, og som ligger udover de aftalte løn- og driftsrammer. Puljen
blev i sin tid etableret indenfor den samlede ramme ved at reducere budgetterne på
øvrige områder. Der resterer 0,16 mio. kr. i puljen fra 2020 og frem.
06.45.51

Lønramme

13.886

Her afholdes lønudgifter til Direktionen og centerchefer.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til aflønning af centerchefer nedjusteret med 0,25 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. fra 2021
og frem iht. seneste prognose pr. 1.8.2019 for det forventede lønforbrug for 2020 og
frem. Det nedjusterede beløb er større i 2020 end i 2021 og frem pga. forventning
om selvbetalt ferie i 2020.
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Administrative udgifter og indtægter

101.330
-21.110

Puljer, besparelser og effektiviseringer

25.489
-1.203

Puljer

25.968

06.45.51

Barselspulje

11.978

Tabel ØU 9 - Udviklingen Regnskab 2018 – Budget 2020
Regnskab
Opr.
2018
budget
Hele 1.000 kr.
2019

Korr.
budget
2019

Budget
2020

- - - 2020- priser - - -

Barselspulje

13.453

9.487

12.773

11.978

Puljen er afsat til en lovpligtig barselsfond, som kommunen er forpligtet til at etablere. Den samlede barselspulje i 2020 på knap 12 mio. kr. skal dække udgifter i forbindelse med barselsvikariater for de kommunalt ansatte samt ansatte på selvejende
daginstitutioner. Ordningen administreres af Personaleafdelingen. Der ydes som
udgangspunkt 100 pct. vikardækning.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020. Herudover er budgettet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 opjusteret med 2,5 mio. kr. årligt som konsekvens af
regnskabsresultatet for 2018 samt det forventede regnskabsresultat for 2019, hvor
der har været en stigning i udgifterne. Stigningen er begrundet i en øget fødselsrate
især blandt de højtuddannede.
Puljer til uforudsete udgifter samt budgetoverførsler mellem årene

13.990

Pulje til overførsel mellem budgetår samt uforudsete udgifter
Den samlede pulje udgør knap 13 mio. kr. årligt. Puljen er fordelt med 9,8 mio. kr.
til uforudsete udgifter og 3,2 mio. kr. til overførsel mellem budgetår.
Den samlede pulje blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 - 2023 opjusteret med 5,6 mio. kr.

06.52.76

06.52.76

Pulje – overførsel mellem budgetår
Pulje til overførsel af uforbrugte midler mellem årene jf. de økonomiske styringsprincipper.
Pulje – uforudsete udgifter (serviceområdet)
Puljen til uforudsete udgifter og administreres af Økonomiudvalget.
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-1.203

Besparelser og effektiviseringer

03.22.09

Budgetvedtagelse 2014

-1.203

Kompetenceløft folkeskoleområdet
Statslige midler (indtægter), som kommunen modtager i perioden 2014-2020 i
forbindelse med folkeskoleområdet. Modsvares af en tilsvarende udgift på hovedkonto 03 under Udvalg for skole og ungdomssuddannelse.

-1.203

Budgetvedtagelse 2020
For en beskrivelse af de enkelte forslag vedrørende Økonomiudvalget ifm. budgetvedtagelsen for 2020 – 2023 henvises til bilag 4, som kan findes her:
https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/oekonomi/budget/budget-2020/

Der er fra 2021 indlagt årlige besparelser på 20 mio. kr. årligt til fortsatte effektiviseringer og besparelser.
Indkøbsbesparelser

-479

06.45.51

-479

Indkøbsbesparelse 2020 – 2023
Langt størstedelen af Furesø Kommunes indkøb indenfor varer og tjenesteydelser
er udbudspligtigt og er allerede omfattet af indkøbsaftaler. Der er indgået i omegnen af 150 aftaler og kontrakter i Furesø Kommune.
Indkøbsbesparelsen på 0,479 mio. kr. årligt fra 2019 – 2022 vil blive udmøntet i
samarbejde med de øvrige udvalgsområder primo 2020 og vil efterfølgende blive
indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev der udmøntet 0,2 mio.
kr. af den oprindelige besparelse på 0,679 mio. kr. i 2020 stigende til 0,3 mio. kr. i
2021. En besparelse på vejområdet bidrog til denne udmøntning.

Porto og fragt

316

06.45.52

316

Porto og fragt
Frankeringsmaskiner
Budgettet dækker over forventede udgifter til porto, der sendes
fra kommunens egne portomaskiner
KMD-forsendelser
Budgettet dækker over portoudgifter, der er viderefaktureret fra
KMD i forbindelse med diverse udsendelser af fjernprintede breve
(digital post mv.)

19
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Øvrige portoudgifter
Budgettet dækker over diverse udgifter til frankering, fragt mv.

18

E-boks
Budgettet dækker over forventede udgifter til kommunens
E-boks ordning
Tunnelmail
Doc2mail - drift

67

16
16

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020. Herudover er budgettet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 nedjusteret med 30.000 kr. årligt som konsekvens af
regnskabsresultatet for 2018 (ØU 1). Nedjusteringen skyldes, at bl.a. en del af udgifterne til e-boks ikke konteres under dette bevillingssted men under UDI.
Forsikringsområdet

06.52.74

6.981

Forsikringsområdet
Furesø Kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud, og forsikringspolitikken
hviler på, at kommunen primært er selvforsikret. Tanken bag denne forsikringsstrategi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste
kommunens økonomi, f.eks. brand og skader, hvor fuld erstatningsdækning er
betinget af at Furesø Kommune har opfyldt gældende sikringskrav ift. containerplacering mv. Derimod forsikres eksempelvis tyveri ikke, da det i en kommune på
Furesøs størrelse betragtes som almindelige driftsomkostninger. Forsikringsområdet har senest været i udbud i efteråret 2019. Forsikringsområdet skal i genudbud i
2022.
Forsikringspræmien er som følge af forsikringsudbuddet i 2019 blevet reduceret
med ca. 1 mio. De overskydende midler (1 mio. kr.) tilgår i 2020 puljen for uforudsete udgifter. Der udarbejdes en plan for udmøntning af overskydende midler til
skadesforebyggende tiltag, til endelig godkendelse hos direktionen.
Budgettet til forsikringsområdet omfatter:
 Selvforsikringspulje
 Udg. ifm. arbejdsskader
 Forsikringspræmier
 Pulje til forebyggelse
 Konsulentydelse og mæglervederlag
 Rejseforsikring
 Løbende udbetaling ifm. arbejdsskader
 Bidrag til AES
I alt

2.482
884
1.192
254
489
33
502
1.145
6.981

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020 samt de forhandlede priser vedr. forsikringspræmierne.
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Furesø Kommune har med virkning fra 1.1.2020 forsikringsaftaler med:
Tabel ØU 10 – Oversigt forsikringsområdet

Forsikringsområde:
Bygning/løsøre
Motor
Arbejdsulykke, katastrofe
Ledelsesansvarsforsikring
Kollektiv ulykkesforsikring byråd
Rejseforsikring
Kriminalitetsforsikring
Ansvarsforsikring genbrugspladser
Lystfartøjer
Ansvarsforsikring plejeanbragte børn
All-risk, kunst

Selskab:
Gjensidige
Gjensidige
Gjensidige
AIG
Protector
Europæiske
Gjensidige
Gjensidige
Gjensidige
Gjensidige
AXA XL

Kommunen er selvforsikret, hvad angår arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Forsikringerne er etableret for en 3-årig periode med ret til forlængelse for yderligere 2
gange 1 år i indtil maksimalt 5 år.
Forsikringsmæglerselskab
Kommunens forsikringsportefølje bliver betjent af forsikringsmæglerfirmaet Willis
Towers Watson. Willis Towers Watson har til opgave at varetage kommunens interesser overfor forsikringsselskaberne.
Selvforsikringspulje
Der er afsat en samlet selvforsikringspulje på 1,5 mio. kr. samt en pulje på 0,3 mio.
kr. til skadesforebyggelse på såvel bygninger som personer.
Udover de afsatte driftsmidler er der under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling afsat driftsmidler på 1,6 mio. kr. i 2020 og frem til sikring af de kommunale
bygninger, herunder etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), tyverisikringsanlæg (AIA), TV-overvågning) (TVO) adgangskontrol (ADK) og skalsikring
(låse, skinner, beslag). Kommunevagten er uden for normal arbejdstid vagthavende og det er kommunevagtens ansvar at vurdere evt. indkomne hændelser, og
efterfølgende iværksætte afhjælpning/udbedring via interne eller eksterne leverandører.
Forsikringsområdet administreres af en tværfaglig forsikringsgruppe i samarbejde
med forsikringsmæglerfirmaet Willis. Omkring de enkelte forsikringer m.m. henvises til forsikringsvejledningen på kommunens intranet.
Arbejdsskadeforpligtigelsen
Furesø Kommune er selvforsikret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring og er
derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader, der er sket i
den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Herunder også alle fremtidige tilkendte erstatninger på skader, der er sket inden 31.december 2018, men
endnu ikke anmeldt eller tilkendt.
Det er obligatorisk for kommunen at medtage en hensat forpligtelse til de fremtidige udbetalinger på balancen, jf. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
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Der kalkuleres årligt med et beløb til hensættelse til arbejdsskader. Der skal på sigt
oparbejdes en hensættelsespulje på ca. 13 mio. kr. til arbejdsskader. Den afsatte
pulje udgør primo 2020 8,8 mio. kr.

Kompetenceudvikling

06.45.51

1.783

Budgettet dækker udgifter til tværgående strategisk ledelsesudvikling samt målrettede kompetenceudviklingstiltag på tværs af organisationen for både ledere og
grupper af medarbejdere. Desuden afholdes udgifter til lovpligtig MED- og arbejdsmiljøuddannelse. Endelig afholdes visse udgifter i forbindelse med iværksættelse og implementering af udviklings- og effektiviseringstiltag på tværs af organisationen. Udgifter til faglig kompetenceudvikling af medarbejdere inden for de
enkelte fagområder afholdes af det afsatte budget til driftsrammer under de respektive centre.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 nedjusteret
med 0,25 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 3 – Kompetenceudvikling og
uddannelse. Nedjusteringen skyldes, at forvaltningen har vurderet, at de midler,
der går til eksterne kurser og konsulentydelser kan reduceres som følge af mere
fokuseret kompetenceudvikling, bedre forebyggelse, stærkere tværgående samarbejde og afbureaukratisering.
Samtidig etableres der er en pulje på 0,5 mio. kr. inden for rammen af de resterende kompetencemidler som fordeles til strategiske formål. Puljen fordeles af en
styregruppe bestående af repræsentanter fra HovedMED og chefgruppen. Forvaltningen udarbejder en kortfattet kompetencestrategi, der sikrer ophæng til byrådets strategiske pejlemærker, arbejdsprogram og budgetaftaler og således sætter
rammen for, hvordan puljen til strategiske formål prioriteres og fordeles. Begge
initiativer bidrager til at sikre en større grad af gennemsigtighed ift., hvordan de
tværgående kompetencemidler benyttes.

06.45.51

Kurser – internt
Uddannelsesmøder-gå-hjem-møder
Ledelsesudviklingspulje
Pulje til lovpligtig kommunomuddannelse m.v.
MED- og arbejdsmiljøuddannelse
Kompetenceudvikling i forbindelse med effektiviseringstiltag
Pulje – Strategiske formål

222
70
405
170
182
100
500

Pulje - Effektiv arbejdsplads med høj trivsel
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 – 2019 blev der afsat en pulje til
sikring af, at Furesø Kommune fortsat skal være en effektiv arbejdsplads, hvor lederne går forrest i såvel forandringer som den stabile drift, og hvor medarbejderne
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med fokus på kerneopgaverne tager medansvar og yder en engageret indsats med
fokus på borgernes behov og trives på arbejdspladsen.
Puljen anvendes til:






Konkrete indsatser, der skal understøtte implementering, omstilling og tværgående samarbejde på udvalgte områder og tværs af organisationen.
Opfølgning på Medarbejderundersøgelse
En indsats for højere trivsel og arbejdsglæde gennem fokus på kerneopgaven
og effektive arbejdsdage. Der iværksættes udviklingstiltag, hvor der arbejdes
med holdningsbearbejdelse, fokus på borgernes behov og konkrete redskaber
til at skabe balance mellem opgaver og tid. Fokus er at understøtte en effektiv
opgaveløsning og minimere sygefraværet og oplevelse af usund stress.
Øgede udviklingsmuligheder på tværs af organisationen for at sikre strategisk
fastholdelse af medarbejdere og udvikling af kompetencer og talenter. I de
kommende år øges konkurrencen om arbejdskraften, og Furesø Kommune skal
kunne tilbyde medarbejderne udvikling på arbejdspladsen, hvis vi ønsker at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere.

Tjenestemandspensioner

06.52.72

33.665

Tjenestemandspension
Udbetaling af egenpension samt opsat pension
Udbetaling af tjenestemandspensioner og opsat pension (for tidligere ansatte
medarbejdere). Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pension til tjenestemænd, der er fratrådt med pension, og som har optjent pensionsalder i Farum
eller Værløse Kommune. Det er i situationer, hvor forpligtigelsen til pensionsudbetaling påhviler Furesø Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne modtager
Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det drejer sig om de sager, hvor der
har været tegnet forsikring i Sampension.
Der forventes i 2019 udbetalt tjenestemandspension til 342 pensionister inkl. børnepension, med baggrund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2019.
Egenpension
Tjenestemandspension beregnes ud fra optjent pensionsalder på fratrædelsestidspunktet nedrundet til antal hele år og ud fra det pensionsgivende løntrin. Pensionsalderen er normalt det antal år, som medarbejderen har været ansat som tjenestemand efter sin 25 års fødselsdag. Pensionsalderen reduceres i forhold til aktuel beskæftigelsesgrad.
Pensionsalderen indgår i pensionsberegningsprocenten for tjenestemænd med:
 1,75 % af den pensionsgivende løn for hvert af de første 16 pensionsalder år
 1,50 % for hvert af de næste 16 pensionsalder år
 1,00 % for hvert af de sidste 5 pensionsalder år
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Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder og udgør 57 % af den
pensionsgivende løn. Tilsvarende satser for ægtefæller udgør 71 % af satsen for
tjenestemænd. Reglerne fremgår af pensionsregulativet for kommunale tjenestemænd.
Opsat pension
Opsat pension er en ”hvilende” pension, som tidligere tjenestemænd har ret til,
når de er fratrådt deres ansættelse uden ret til straks at få pensionen udbetalt og
uden overgang til tjenestemandsansættelse i anden virksomhed. Pensionen kan
dog udbetales tidligere, hvis erhvervsevnen er nedsat til halvdelen eller derunder.
Udbetaling sker i månedlige ydelser og er forudbetalt.
Reglerne om opsat pension fremgår af tjenestemandsregulativet.
Pensionsforsikringspræmier for nuværende ansatte tjenestemænd
Indbetaling af pensionspræmie for kommunens genforsikrede aktive ansatte tjenestemænd. Der indbetales en pensionsprocent svarende til 59,7 pct. (2019-tal) af
den pensionsgivende løn. Der er i alt på nuværende tidspunkt (november 2019)
ansat 21 tjenestemænd - af disse er 12 genforsikrede. Der betales pensionsforsikringspræmie for disse 12 til Sampension.
Tjenestemandspension
Levnedsmiddelkontrollen - LEKO I/S Tjenestemandspensions opkrævning i henhold
til bestyrelsesbeslutning af 27/3 2000. Furesø Kommunes andel jfr. capita 5,73.
Refusion af pensionsudgifter
Indtægten dækker refusion fra Sampension for genforsikrede tjenestemandspensionister samt indtægter i de tilfælde, hvor en ny medarbejder ansættes på tjenestemandsvilkår. Her tilgår der beløbsoverførsel for tidligere optjent pensionsalder
fra det tidligere ansættelsessted. Her afregnes samtidig beløbsoverførsel, når en
ansat tjenestemand ophører og overgår til ansættelse i anden tjenestemandsstilling udenfor Furesø Kommune.
Der modtages refusion af pensionsudgifter for 174 genforsikrede tjenestemænd
(november 2019).
Afregning af pension med andre kommuner / staten
Afregning til Statens Administration af pension til tidligere tjenestemandsansatte,
som er overgået til SKAT samt lærere i den lukkede gruppe, som får udbetalt egenpension inden det fyldte 63½ år.

Elever

06.45.51

60

-15.132

1.442

1.070

Der er løbende budgetteret med en normering på 4 elever, svarende til 2 nye elevaftaler hvert år. Eleverne er i 2-årige uddannelsesforløb.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020.
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Tillidsrepræsentanter

1.362

06.45.51

1.362

Budgettet dækker udgifterne til frikøb af tid til deltagelse i HovedMED-udvalg,
samt frikøb af tid til fællestillidsrepræsentanter og tværgående tillidsrepræsentanters varetagelse af hvervet, herunder og lønforhandlinger mv.
Herudover dækkes tillæg til fællestillidsrepræsentanter iht. protokollat om aflønning af tillidsmænd indgået mellem KL og KTO.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
lønudviklingen fra 2019 til 2020.
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 nedjusteret
med 0,175 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 1 – Konsekvens af regnskabsresultat 2018. Nedjusteringen skyldes, at der ikke er valgt fællestillidsrepræsentanter på lige så mange områder som tidligere.

Personalepolitiker – diverse udgifter

06.45.51

167

Budgettet dækker tilskud til tværgående personalearrangementer, idræts- og
sundhedsfremmende foranstaltninger for alle kommunens ansatte.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
Tilskud til tværgående personalearrangementer
Idræts- og Sundhedsfremme
Tilskud til Seniorklubben i Furesø Kommune

Arbejdsmiljø

06.45.51

116
27
25

602

Budgettet er afsat til arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder temadage og efteruddannelsestiltag og opfølgning på APV. Derudover dækker budgettet udgifter til
skærmbriller i henhold til særlig visitationsprocedurer herfor. Endelig dækker budgettet psykologbistand i forbindelse med pludseligt opståede arbejdsulykker, andre voldsomme hændelser på arbejdspladsen samt medarbejdere, der udsættes
for vold eller trusler om vold.
Arbejdsmiljøtiltag
Skærmbriller
Krisebistand, pludselige voldsomme hændelser
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
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Kommunalinformation

817

Budgettet er afsat til kommunal information - herunder ugentlige informationsannoncer i lokalaviserne og
borgerinformationsannoncer i andre medier. Herudover produceres der foldere, pjecer, kampagnemateriale
og andet trykt informationsmateriale. Budgettet dækker også udgifter til løbende designudvikling.
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 nedjusteret med 50.000 kr. årligt som
konsekvens af forslag ØU 1 – Konsekvens af regnskabsresultat 2018.
06.45.51

Kommunal information – diverse udgifter
Annoncer (informations- og selvstændige annoncer)
Furesoe.dk (inkl. udvikling og redaktør)
Design (designudgifter, tryksager m.m.)
Diverse udgifter

817
322
139
29
284

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
06.45.51

Kommunal information – rådsinformation
Seniorråd
Integrationsrådet
Handicaprådet
Furesø Ungeråd

43
11
11
11
11

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.

Stillingsannoncer

454

I budgettet for 2020 indgår det samlede annoncebudget på knap 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets bevillingsområde. Budgettet dækker stillingsopslag i både trykte og elektroniske medier.
03.22.02
05.25.10
05.32.32
06.45.51

Skoleområdet
Daginstitutionsområdet
Ældreområdet
Administrationsområdet

116
86
82
170

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.

Advokatbistand

212

06.45.51

212

Budgettet er afsat til dækning af advokatudgifter i forbindelse med mindre erstatningssager samt øvrige sager, som ikke udføres af kommunens egne jurister.
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Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.

Konsulentbistand

407

06.45.51

407

Beløbet er afsat til konsulentbistand i det omfang kommunen ikke selv har den fornødne ekspertise på området.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2050.

Revision

475

Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med basisrevision og særlig revision. Revisionen udføres af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC).
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for prisudviklingen fra 2019 til
2020.
06.45.51

Basisrevision
Budgettet er afsat til revisionsbistand.

396

06.45.51

Særlig revision
Budgettet er afsat til at dække ekstraordinær revisionsbistand såfremt der på udvalgte områder skal ydes særlig bistand.

79

Indkøb og udbud

316

06.45.51

109

Beløbet benyttes til SKI-abonnement, udbudsværktøjet Mercell, IN-intranet og
mindre advokatudgifter i forbindelse med eventuelle klagesager.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.

06.45.52

Indkøbsanalyse- og kontraktstyring (ØU 2a – Budgetvedtagelse 2017)
Indkøb af indkøbsanalyse- og kontraktstyring vedr. indkøbs- og udbudsområdet
samt vedr. It- og digitalisering. Systemet er indkøbt i 2017. Der er årligt afsat 0,2
mio. kr. til drift af systemet.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
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Kontingenter og abonnementer

1.832

06.45.51

1.743

Kontingent KL
Kontingentet i 2020 som besluttet på delegeretmødet 2019 vil dermed udgøre
3.794,21 kr. pr. 100 indbyggere (indbyggertal pr. 1. januar 2014 og -fordeling pr. 1.
januar 2020). Det bemærkes, at kontingentsatsen i forbindelse med det faktisk
opkrævede kontingent kan afvige herfra i tilfælde af efterfølgende reguleringer af
de forventede pris- og lønfremskrivningssatser.
Kontingenter og abonnementer
Under denne bevilling afholdes udgifter til abonnementer af mere fælles karakter.
Det drejer sig blandt andet om:
 KL’s budgetvejledning
 KL’s tilskuds- og udligningsmodel
 KL’s journalplan
 KL’s blanketlicens
 Karnovs Lovsamling
 KRL- løndata
 Eco-nøgletal (KORA), nøgletalsanalyser m.fl.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 nedjusteret
med 0,1 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 1 – Konsekvens af regnskabsresultat 2018.

06.45.51

Kopiafgift – Copydan

90

Indtægter og gebyrer

-908

06.45.51

Gebyr, ejendomsbeskatningen
Indtægter i form af gebyrer indgår, når borgerne betaler deres restancer og regningskrav for sent. Gebyrstørrelsen er i overensstemmelse med de regler, der er
fastsat i kommunens økonomiske styringsprincipper under debitor-politikken.

-277

06.45.51

Gebyr, tilgodehavender
Indtægter i form af gebyrer i forbindelse med at borgerne ikke indbetaler restancer
rettidigt.
Gebyret udgør 250 kr. hver gang kommunen rykker en borger/virksomhed for en
betaling. Gebyrets størrelse er lovreguleret og opkræves i øvrigt i overensstemmelse med kommunens debitor-politik.

-520

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er budgettet opjusteret med
45.000 kr. som følge af lovændring ift. kommunernes mulighed for, som led i ind-
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drivelsesopgaven, at opkræve et gebyr på 450 kr. ifm. tilsigelser til udlægsforretninger. Det forventes, at der årligt vil blive opkrævet gebyr i 100 tilfælde.
06.45.51

Gebyr – skorstensfejer
Taksten for skorstensfejning er fastsat af KL og bliver udregnet individuelt ud fra
skorstenens størrelse. Betalingen bliver opkrævet via ejendomsskatten.

-70

06.45.51

Administration af vejbelysning
Indtægter fra levering af belysning til mindre grundejerforeninger og/eller virksomheder.

-42

Almene boliger

1.466
-529

Lejetab og istandsættelse

1.466
-529

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020. Herudover er budgettet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt som konsekvens
af forslag ØU 5 – Konsekvens af regnskabsresultatet for 2017.
00.25.11

Lejetab og istandsættelse – flygtningeboliger
Lejetab (tomgangsleje)
Udgifter til kommunens lejetab på boliger til permanent
boligplacering af flygtninge.
Lejetabet opstår i perioden mellem kommunens overtagelse
af boligen til anvisning og til det tidspunkt, hvor den nye beboer
flytter ind.
Den kommunale forpligtigelse til at betale misligholdelse,
vedligehold og tomgangsleje fremgår af Almenboliglovens
§ 59, stk. 1.
Refusion
Der er fuld statsrefusion for kommunens udgifter jf.
Almenboligloven § 62, stk. 3.

00.25.18

Lejetab og istandsættelse – ungdomsboliger
Lejetab (tomgangsleje)
Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med
fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret.
Istandsættelse
Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de
lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt
de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen.
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Lejetab og istandsættelse – familieboliger
Lejetab (tomgangsleje)
Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med
fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret.
Istandsættelse
Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de
lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt
de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen.
Indtægten vedrører det beløb, som kommunen har udlagt, og som
efterfølgende opkræves hos lejer.

00.25.18

67

342
-217

275

-212

Lejetab og istandsættelse – ældreboliger (inkl. plejeboliger)
Lejetab (tomgangsleje)
Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med
fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret.
Istandsættelse
Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de
lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt
de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen.

656
219

437

Tabel ØU 11 – Oversigt ældreboliger

Form

00.25.18

Antal
boliger

Administration

Private:
”Banekrogen” Læssevej
Tippevanghuse
Ryetbo II, III og IV
Skovgården
Svanepunktet
Lillevang
Gammelgårdsvej

9
10
108
26
84
103
9

DAB
Boligkontoret Danmark
Advokat Arup og Hvidt
DAB
KAB
DOMEA

Kommunale:
Solbjerghaven 6
Jonstrupvangvej 140
Højloftvænge (Langkærgård)
Storkekrogen
I alt

20
5
13
5
392

DAB
DAB
DAB
DAB

Driftssikring af boligbyggeri samt terminsydelse

2.108

Driftssikring af boligbyggeri
Støtte til opførelse af boliger
Budgettet omfatter den årlige udgift, som kommunen er forpligtet til at betale i

1.429
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henhold til lov om støttet boligbyggeri.
Det drejer sig om støtte til:
 Almene boliger
 Andelsboliger
 Ungdomsboliger

948
325
156

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 nedjusteret
med 0,3 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 1 – Konsekvens af regnskabsresultat 2018.
00.25.18

Ældreboliger – terminsydelse (ekskl. ydelsesstøtte til kommunale ældreboliger)

679

Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber mv.
Budgettet til ældreboliger er afsat til ydelsesstøtte til private ældreboliger samt
ydelsesstøtte og huslejeindtægter vedrørende kommunale ældreboliger.
Lovgrundlag: Lov om almene boliger.
Indtægterne fra huslejebetalingerne modsvarer udgifterne med undtagelse af
ydelsesstøtten.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.

Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendomsskat

434

05.72.99

434

Budgettet er afsat til at dække de udgifter til tinglysningsafgift, som er pålagt
kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelse, jf. Lov om
beskatning til kommunerne af faste ejendomme, samt Lov om lån til betaling af
ejendomsskatter og tinglysningsloven.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 nedjusteret
med 0,45 mio. kr. årligt som konsekvens af forslag ØU 1 – Konsekvens af regnskabsresultat 2018. Nedjusteringen skyldes, at færre pensionister søger om lån til
betaling af ejendomsskat.
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Tolkebistand

410

06.45.51

410

Tolkebistand
Budgettet dækker udgifter til tolkebistand på følgende fagområder:
 Børneområdet
176
 Socialområdet
19
 Beskæftigelsesområdet
113
 Voksenhandicapområdet
101
Budgettet til tolkebistand på beskæftigelsesområdet justeres løbende ved de 3
årlige budgetopfølgninger som følge af øgede/faldende udgifter til tolkebistand
ifm. modtagelsen af flere/færre flygtninge.
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.

Muligheds- og lægeerklæringer

2.472

06.45.51

2.459

Mulighedserklæringer
Budgettet dækker udgifter til lægeerklæringer på følgende fagområder:
 Personale (administration)
84
 Børneområdet
22
 Socialområdet
125
 Beskæftigelsesområdet
2.220
 Voksenhandicap-området
20
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL´s skøn for
prisudviklingen fra 2019 til 2020.
Beskæftigelsesområdet
Udgifter til lovpligtig lægefaglig vurdering (arbejdsmediciner) på rehabiliteringsmøder udgør ca. 0,5 mio. kr. og statuserklæringer til sygedagpengesager udgør ca.
0,5 mio. kr. om året af det afsatte budget på 2,2 mio. kr.
Budgettet til muligheds- og lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet justeres
løbende ved de 3 årlige budgetopfølgninger som følge af øgede/faldende udgifter
hertil.

Lokale bidrag

06.45.51

78

Akutbidrag
Som led i overenskomstdannelsen er det aftalt, at der lokalt afsættes
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midler til tværgående tillidsrepræsentantuddannelse.
AFU bidrag
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en ordning,
der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i
Danmark.
Alle offentlige og private danske arbejdsgivere, der betaler til ATP,
skal betale bidrag til AFU. Det gælder også for udenlandske arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark.
Bidragene går til finansieringen af AFU.

25

Projekter under ØU

06.45.51

06.45.51

347

Afledt drift af anlægsforslag

123

Bedre borgerdialog – hjemmeside
(Budgetvedtagelse 2018 – anlægsforslag 212)
Kommunen ønsker at levere brugervenlige digitale løsninger, der giver borgerne de
bedste digitale serviceoplevelser. Den nuværende hjemmeside er fra 2010, og det
samme gælder for intranet og subsites. Borgernes behov har ændret sig væsentligt
siden da, og det er desuden tid til at konkurrenceudsætte vores kontrakt med nuværende web-leverandør.
I den forbindelse vil det være en fordel at skifte vores nuværende CMS-system,
Sitecore, ud med et fremtidssikret CMS-system, der er let at integrere med andre
it-systemer, billedbanker og ESDH-system, og som desuden egner sig til tværgående kommunikation på alle platforme.
Herudover skal en ny hjemmeside understøtte en moderne kommunikation i lyd
og videoer samt evt. platform for en interaktiv dialog med borgerne (Fx digitale
spørgeskemaer, høringer mv.). En ny digital furesøplatform kan være med til at
skabe en bedre digital kommunikation med borgere, erhvervsliv, foreninger, samarbejdspartnere og andre interessenter.

123

Øvrige projekter

225

Projekt ”Tryg start for alle”
Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen
fordelt på perioden 2018 til 2021. Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens
pulje ”Tidlig indsats for sårbare familier”. Titlen på projektet er ”Tryg Start for Alle
– Furesø Kommune”, og det er forankret i Furesø Kommunes sundhedspleje, som
varetager projektledelsen af projektet. Projektet er tværligt på hele børneområdet,
idet der inddrages kompetencer og ressourcer på tværs af mange afdelinger i Center for Børn og Voksne, såsom Myndighed børn, undersøgelse børn, PPR området,
mv. Formålet med projektet er:


at udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers behov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen
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at styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen
at målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte
og sårbare børn og familier

Furesø Kommune bidrager med en egenfinansiering over perioden på i alt
1.327.109 kr. Dermed er de samlede udgifter inklusiv egenfinansieringen på
5.648.000 kr.

EU-kontor

06.45.51

93

Budgettet er afsat til dækning af udgifter i forbindelsen med oprettelse af et fælles
EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

93

Efter aftale med KKR Hovedstaden udgjorde medfinansiering af EU-kontoret og
Copenhagen-samarbejdet i 2018 i alt 2,21 kr. pr. indbygger.
Det konkrete beløb pr. indbygger for 2019 kendes først medio 2019.
Copenhagen-bidraget videreformidles til KKR.

Administrationsudgifter knt. 06 overført til/fra øvrige hovedkonti

2.721
-4.312

01.35.40

Administrationsudgifter forsyningsområdet
Budgettet omfatter kommunens indtægt fra forsyningsområdet vedrørende beregnet andel af udgifterne vedrørende den centrale administration af renovationsområdet (det brugerfinansierede område). Det drejer sig bl.a. om udgifter til IT,
personale og øvrige fællesudgifter.

-1.544

06.45.58

Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde
Ifølge de autoriserede konteringsregler på det takstbelagte område under hovedkonto 05 skal der foretages en beregning og overførsel af udgifterne på hovedkonto 06 til hovedkonto 05 vedr. bygnings- og lokaleomkostninger, forrentning af kapital, andel af central ledelse og administration, forsikring, IT-drift og -udvikling,
vagtordning, centrale uddannelsesmidler samt udgifter til telefoni.

297
-302

Administrationsudgifter vedrørende Center for Børn og Familier er for 2020 beregnet til 0,3 mio. kr.
06.45.57

Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet
Ifølge de autoriserede konteringsregler på det takstbelagte område under hovedkonto 05 skal der foretages en beregning og overførsel af udgifterne på hovedkonto 06 til hovedkonto 05 vedr. bygnings- og lokaleomkostninger, forrentning af kapital, andel af central ledelse og administration, forsikring, IT-drift og -udvikling,
vagtordning, centrale uddannelsesmidler samt udgifter til telefoni.
Administrationsudgifter vedrørende Center for Social og Sundhed for 2020 er be-
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regnet til 2,4 mio. kr.
Den centrale refusionsordning

05.22.07

-14.146

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager dækker refusion, der
hjemtages for udgifter vedrørende borgere mellem 0-67 år, jf. Servicelovens §§
176-176a.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet nedjusteret
med 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 2,0 mio. kr. i 2022 og 2023, som følge af resultatet af den endelige restafregning 2018. Herudover skyldes nedjusteringen, at
udgifter til borgere (> 1 mio. kr.) er faldet gennem de seneste år.
Refusionsordningen har forskellige refusionsgrænser for henholdsvis børn og unge
under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år. Refusionsgrænserne for børn og
unge er lavere end for voksne, da udgiftsniveauet i børne- og ungesager generelt
er lavere. Unge mellem 18-22 år, som modtager efterværn, dvs. støtte jf. Servicelovens §§ 76 og 76a, afregnes ligeledes efter refusionsgrænserne for børn og unge.
I tabel ØU 12 og 13 er angivet refusionssatserne for henholdsvis børn og unge samt
voksne.
Tabel ØU 12 - Refusionsgrænser 2020 – børn og unge.
Beløbsinterval
- i hele kr.

0 – 831.059 kr.
831.060 - 1.641.599 kr.
1.641.600 kr. og derover

Kommunen betaler
i pct.:

100 pct.
75 pct.
50 pct.

Refusionsandel i
pct.:

0 pct.
25 pct.
50 pct.

Kilde: Beløbsintervallerne er fra 2019 opjusteret til 2020-pl, idet vejledningen for 2020 ikke er udgivet
endnu.

Tabel ØU 13 - Refusionsgrænser 2020 – voksne.
Beløbsinterval
- i hele kr.

0 – 1.097.819 kr.
1.097.820 – 2.062.259 kr.
2.062.260 kr. og derover

Kommunen
betaler i pct.:

100 pct.
75 pct.
50 pct.

Refusionsandel i
pct.:

0 pct.
25 pct.
50 pct.

Kilde: Beløbsintervallerne er fra 2019 opjusteret til 2020-pl, idet vejledningen for 2020 ikke er udgivet
endnu.

Som følge af, at staten og kommunerne har ønsket at kunne udlede udgifterne til
henholdsvis ældre og personer med handicap mv., er udgiftsbudgetterne til disse
områder blevet opdelt i nye områder. Dette medfører, at indtægterne fra statsrefusion på området ligeledes er blevet opdelt. Opdelingen af budget 2020 er foretaget skønsmæssigt.
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I 2020 forventes refusionsindtægterne at vedrøre følgende udgiftsområder:
Tabel ØU 14 – Oversigt indtægtsområder.
Vedr.
Område
funktion
05.28.25
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)
05.28.20
Opholdssteder mv. for børn og unge
05.28.21
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
05.28.23
Døgninstitutioner for børn og unge
05.38.50
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §
108)
05.38.52
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)
05.38.59
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
05.57.72,
Sociale formål (herunder merudgiftsydelse ved forsørgrp. 009-016 gelse af børn med nedsat funktionsevne (SEL § 41), 010
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (SEL
§ 100), 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
(SEL § 42) samt 016 Udgifter i forbindelse med køb af
træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse
med hjemmetræning (SEL § 32a, stk. 6)
05.28.22
Plejefamilier
05.38.38
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit
valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt §
94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
05.38.39
Personlig støtte og pasning af personer med handicap
mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
05.38.41
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112,
113, 114, 116 og 117)
05.38.51
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i
lov om socialtilsyn)

Budget 2020
(i 1.000 kr.)
-146
-604
-147
-489
-2.790
-2.481
-147
-47

-104
-111

-2.951
-3

-4.123

Note: Afrunding til 1.000 kr. medfører mindre afvigelser i tabellen.

Ved den endelige restafregning for regnskab 2018 blev der hjemtaget refusion på
112 borgere på lav sats samt 28 borgere på høj sats.
Budgetforudsætning: Budget 2020 er dels baseret på budgetoverslagsåret 2020,
som blev vedtaget i budget 2019-2022 i oktober 2018 og dels resultatet af den
endelige restafregning for Regnskab 2018.
Fagområderne arbejder kontinuerligt med at reducere udgifterne på de forskellige
områder, hvilket kan medføre behov for at justere refusionsindtægterne i løbet af
året.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

10.377

06.45.59

10.377

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
I forbindelse med overdragelse af tidligere kommunale opgaver til Udbetaling
Danmark (UDK), skal Furesø Kommune årligt betale for Udbetaling Danmarks vare-
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tagelse af disse opgaver jf. kommuneaftalerne.
Udbetaling Danmarks bestyrelse har i august 2019 udmeldt et foreløbigt skøn for
administrationsbidraget for 2020. Administrationsbidraget fastsættes endeligt af
Udbetaling Danmarks bestyrelse på et møde i december 2019.
Administrationsbidraget er opdelt i 3 typer af bidrag – kundedrift, IT og eksisterende IT. Administrationsbidraget til kundedrift og IT er fordelt på baggrund af folketallet for 2. kvartal 2019 fra Danmarks Statistik. Fordelingen af administrationsbidrag til eksisterende IT afhænger af kommunens aftale med KMD.

00.58.95

Beredskabssamarbejde

5.274

Med virkning fra 1. januar 2016 er § 60 selskabet Frederiksborg Brand og Redning
etableret. Ud fra en række objektive kriterier har Hillerød, Egedal, Frederikssund,
Halsnæs, Gribskov og Furesø Kommune, indgået et samarbejde om udførelsen af
opgaver knyttet til det operative beredskab. Furesø Kommunes årlige udgifter,
som er knyttet til disse opgaver (Kommunens bidrag til selskabet) udgør i 2020 5,1
mio. kr.

5.087

De beredskabsmæssige opgaver som Furesø Kommune skal selv skal udføre – eller
tilkøbe, og som ligger ud over det operative beredskab udgør blandt andet udgifter
til ABA alarmer og øvrige serviceopgaver såsom gennemførelse af førstehjælpskurser. Budgettet hertil udgør i 2020 0,2 mio. kr.

187

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 (tekniske korrektioner til
budgettet) blev budgettet nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2020, stigende til 0,2 mio.
kr. årligt i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023. Nedjusteringen skyldes, at
Frederiksborg Brand og Redning har indarbejdet et krav om en årig effektivisering
af driften på 2 %, som afspejler sig i kommunens basisbidrag til selskabet.

06.4.51

Hegnsyn

13
-13

Gebyr og honorar vedr. hegnsyn. Hegnsynsforretningerne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige, at de opkrævede gebyrer svarer til de honorarer, der udbetales.

13
-13
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Administrationen
Furesø Kommunes administration består af en Direktion, to ressourcecentre og seks fagcentre.
Figur ØU 2

På de følgende sider findes en kort beskrivelse af arbejdsopgaverne for de enkelte centre. Under hvert center fremgår lønsum samt driftsramme.
Lønrammen for de enkelte centre tager udgangspunkt i lønsummen fra året før reguleret for ændringer i
opgaven.
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative
udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020 afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
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Center for Økonomi og Ressourcer

37.688

Center for Økonomi og Ressourcer fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre og varetager betjening af byråd, borgmester og direktion.
Centeret bistår kommunens øvrige fagcentre med opgaver inden for digitalisering, kommunikation, juridisk
rådgivning, personale, effektivisering, projektledelse, facilitering samt økonomi. Centeret er således i løbende og tæt samarbejde med de øvrige centre i kommunen om mange forskellige tværgående opgaver. Centeret består af 5 afdelinger.
Økonomiafdelingen:
Budget og regnskab
Udarbejdelse af budget, budgetbemærkninger, løbende budgetopfølgninger herunder lønopfølgning, årsregnskaber, generel økonomistyring, analyser, prognoser, befolkningsprognoser m.m. Afdelingen servicerer
direktionen, centerchefer, afd. ledere, centre og alle de budgetansvarlige ledere i organisationen i forbindelse med den daglige drift, økonomistyring og udvikling af nye værktøjer til brug for økonomistyringen.
Derudover står afdelingen for aflæggelse af årsregnskab, administration af kontoplaner, OPUS,
afstemninger, bogføringer og bogholderiopgaver, interne kontroller (ledelsestilsyn
/stikprøvekontroller), udgående regnskabseftersyn hos institutioner og øvrige enheder, kapitalforvaltning, bankforretning samt kontakt til kommunens revision.
Team Betaling varetager opkrævning af ejendomsskatter, daginstitutionsbetaling, servicepakker/ydelser på ældreområdet, tilbagebetaling af kontanthjælp m. v. via kommunens debitorsystem. Derudover administreres lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister samt lån til
betaling af stigning i grundskyld (”indefrysningsaftalen”).
Udbud – og indkøbsteamet fungerer som ressource og rådgivningsfunktion for alle kommunens
entre og afdelinger. Udbud – og indkøbsteamet udarbejder og processer udbud på vare- og
tjenesteydelser i samarbejde med de relevante fagområder.
Personaleafdelingen:
Løn- og personaleadministration (ansættelse, afsked, barsel, lønaftaler, ændringer m.m.) for ca. 4.000 lønmodtagere pr. måned (inkl. timelønnede), arbejdsskadeadministration samt servicelovsudbetalinger til godt
300 personer (plejefamilier, tabt arbejdsfortjeneste, pasning af eget barn, BPA-ordning, personlig hjælper
m.fl.) hvor der ofte er månedlige ændringer. Personalekonsulenterne rådgiver og vejleder dagligt kommunens ledere omkring diverse personalespørgsmål og fortolkning af overenskomster og regler. Afdelingen har
kontakt til de faglige organisationer/ tillidsrepræsentanter og forhandler forhåndsaftaler, lønaftaler og diverse konkrete sager. Desuden har afdelingen ansvaret for personalepolitik og personalehåndbog, organisationsstyring og brugerstyring i OPUS, stillingsannoncering, indhentelse af refusion ved sygdom, barsel, elever, fleksjob og løntilskudsstillinger samt afregning af A-skat, ATP mv.
Ledelsessekretariatet:
Sekretariatet servicerer borgmesteren og direktionen, og sekretariatsbetjener Byrådet, Økonomiudvalg de 8
fagudvalg samt en række øvrige udvalg, herunder håndtering af processen omkring udsendelse og kvalitetssikring af dagsordener og referater. Herudover yder Ledelsessekretariatet juridisk rådgivning til byrådet
samt til ledere og medarbejdere i alle dele af den kommunale forvaltning, herunder tilsynssager/ombudsmandssager, retssager. Endelig er sekretariatet tovholder på planlægning og afvikling af folketings-, kommune- og EU-valg.
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Udviklings- og kommunikationsafdelingen:
Afdelingen har ansvaret for kommunens overordnede kommunikationsindsats internt så som eksternt, herunder kommunikationsrådgivning og -planlægning samt borgerkommunikation i bred forstand, bl.a. løbende
pressehåndtering kommunikation via hjemmeside, informationsannoncer og intranet i samarbejde med de
udpegede webredaktører på de enkelte fagområder. Afdelingen har endvidere ansvaret for gennemførsel af
medarbejderundersøgelser, ledelsesevalueringer samt den tværgående strategiske ledelses- og organisationsudvikling og understøtter det lokale arbejdsmiljøarbejde.
Endelig betjener afdelingen kommunens direktion og chefgruppe med at koordinere, understøtte, facilitere,
implementere diverse udviklingsprojekter, borger- og brugerinddragelsesprocesser og det løbende effektiviseringsarbejde.
Digitaliseringsafdelingen:
Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi i samarbejde med direktion og fagcentre. Udarbejdelse af procedurer
for anvendelse af software (fx fagsystemer) og hardware (fx pc-udstyr). Porteføljestyring af tværgående
digitaliseringsprojekter samt projektledelse af udvalgte tværgående projekter. Kontraktstyring, herunder
kontraktindgåelse og kontraktfornyelse af it-kontrakter. Leverandørstyring, herunder løbende dialog med og
opfølgning på leverandører. Økonomistyring af it-drift, herunder finansiering, budgettering, betaling og opfølgning. Rådgivning af ledere og medarbejdere omkring diverse digitaliseringsspørgsmål både i relation til
nye digitaliseringsprojekter (specifikation, anskaffelse, implementering), videreudvikling af eksisterende
løsninger og løbende driftsoptimering. Systemejerskab og -administration af tværgående it-systemer, der
fungerer som infrastruktur for fagsystemer.
Aftaler, økonomi, koordination, dialog, og opfølgning ift. udviklingsselskabet KOMBIT samt driftsselskabet
IT-Forsyningen, herunder koordination og dialog med øvrige ejerkommuner.
Koordination af og opfølgning på fagområdernes arbejde med informationssikkerhed (og GDPR), herunder
kontaktpunkt ift. kommunens databeskyttelsesrådgiver og datatilsynet (herunder anmeldelse af sikkerhedsbrud), databehandleraftaler med leverandører samt koordination af årlig it-revision.

Center for Økonomi og Ressourcer – lønsum

37.311

06.45.51

37.311

Lønsum samlet
 Økonomiafdelingen (25 medarbejdere)
 Personaleafdelingen (13 medarbejdere)
 Udvikling- og kommunikationsafdelingen (11 medarbejdere)
 Ledelsessekretariatet (9 medarbejdere)
 Digitaliseringsafdelingen (6 medarbejdere)

Driftsramme

376

06.45.51

378

Driftsramme
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020
afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
 Centerchef
 Økonomiafdelingen

6
141
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Personale
Udvikling og kommunikation
Ledelsessekretariat
Digitaliseringsafdelingen

67
62
51
51

Driftsrammen er beregnet på baggrund af 67 medarbejdere inkl. centerchef.
Af afdelingernes driftsrammer omplaceres hvert år et beløb pr. medarbejder til:
 Midler til Trivselsudvalget
 Øvrige udgifter
Midlerne omplaceres i januar måned.
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Center for Kommunale ejendomme og anlæg

9.033
-4.076

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Centret er organiseret i 2 afdelinger Udvikling & Byggeri og Drift & Service som varetager ejendomsdrift og administration på eget og lejet bygningsareal generelt i forhold til de 192 ejendomme i alt ca. 241.000 m2,
som kommunen råder over.
Kommunale Ejendomme arbejder med Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og administration i forhold til sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, energistyring, bygningsvedligehold m.v.
Projektopgaver vedr. nye og igangværende projekter vedr. nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder på områderne. Dertil kommer salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejderen indregnes i anlægsbevillingen til nye projekter.

Center for Kommunale ejendomme og anlæg – lønsum

06.45.51

Lønsum Udvikling og Byggeri:
 Kommunale ejendomme
 Projektledelse - lønsum
 Projektledelse – indtægt fra projekter

5.177
-2.287

2.880
2.297
-2.287

5.177
-2.287

Driftsramme

124

06.45.51

124

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020
afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 22 medarbejdere.

Furesø kantine

3.732
-1.789

Kantinen har i 2014 været konkurrenceudsat på pris og menu. I forlængelse af konkurrenceudsættelsen var
kantinen bundet på kravsspecifikationen i udbuddet til og med 2017. Kantinen ligger i dag på en gennemsnitlig økologiprocent på 70 %. Kantinen skulle efter udbuddet kun have en hovedleverance som var frokostbespisning til de ansatte. I dag leverer kantinen både morgenmad, frokost, mødeforplejning, udvalgs og
byrådsbespisning samt større leverancer til særlige begivenheder.
Kantinen overtager pr. 1.1.2020 leverancen af frokost til Driftsgården, således at der leveres frokostordning
for ansatte på rådhuset samt driftsgården.
Det samlede kantinebudget for 2020 er på 1,9 mio. kr. (netto), heraf udgør moms af det kommunale tilskud
0,5 mio. kr.
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Personaleudgifter

192

Vikarbistand
Budgettet skal dække vikarforbrug i forbindelse ferie, sygdom og særlige
arrangementer.
Beklædning
Budgettet omfatter vask af kantinepersonalets kitler m.v.

137

54

Vareforbrug
Budgettet omfatter indkøb af råvarer til kantinedriften.

1.340

Varesalg

-1.789

Abonnement
På abonnementsordningen er budgettet beregnet på grundlag af et
gennemsnitligt antal abonnementer på omkring 235 fuldtidsansatte.
Prisen på abonnementsordningen er 390 kr. pr. måned for ansatte i
Administrationen.

-1.102

Kontantsalg
Den direkte salgsindtægt er budgetteret skønsmæssigt.

-130

Salg til møder samt af andre kantineydelser

-557

Driftsomkostninger

207

Produktionsudstyr
Køkkenredskaber
Øvrige driftsomkostninger samt kurser m.v.

17
84
106

Frugtordning
Frugtordning for ansatte på rådhuset. Der indkøbes 1 stk. frugt pr. medarbejder
dagligt.
Lønomkostninger – kantinepersonale

98

1.391

Kantine moms

505

Moms af kommunalt tilskud
Hvis kantinen sælger varer til medarbejderne til en pris, der er billigere end fremstillingsprisen, er der tale om salg til en interesseforbunden part. Det betyder, at
det underskud, der vil være, betragtes som et kommunalt tilskud, der skal afregnes
moms af.
Der skal årligt afregnes moms af kommunens salg af mad til medarbejderne (indtægter fra medlemmer af kommunens kantineordning) jf. momsordningens §§ 28
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og 29 stk. 3.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet opjusteret
med 375.000 kr. svarende til det forventede forbrug.
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Center for Dagtilbud og Skole

4.892

Omfatter Center for Dagtilbud og Skoles administration, og består af ledelsen af skole- og dagtilbudsområdet, centerets sekretariat, ressourcegruppen samt en del af konsulentgruppen.
Lønsum
Medarbejderne varetager blandt andet følgende opgaver:
 pladsanvisning, administration af fripladser, befordring, skoleindskrivning
samt mellemkommunale afregninger, regningsbetaling m.m.
 tilsynsmæssige opgaver i dag- og fritidstilbud samt i skolevæsnet, herunder
også dokumentation i forbindelse med kvalitetsrapporterne m.m.
 kompetenceudviklingsprojekter, support af eksterne enheder og deres ledere.
 (kvalitets)udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet samt implementering og udmøntning af budgetbeslutninger, lovgivning og reformer
m.m.
 Dagsordensproduktion til USU og UDF
 samarbejde med skole- og Dagtilbudsbestyrelserog bestyrelser for private
organisationer
 servicering af Børne- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelser) og
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020
afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 16 medarbejdere.
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Center for Børn og Voksne

26.379

Budgettet er afsat til myndighedsopgaver i Center for Børn og Voksne. Foranstaltning for børn og unge og
myndighedsområdet på voksenhandicapområdet beskæftiger sig med myndighedsudøvelse, herunder sagsbehandling af personsager. Myndighedsudøvelsen vedrører både udfærdigelse af afgørelser samt opgaver,
der relaterer sig til afgørelser. Selve opgavevaretagelsen vedrører både direkte og indirekte kontakt med
borgerne.
Myndighed for børn, unge og voksne

26.150

De 26,2 mio. kr. er en sum af lønbudget, driftsbudget og øvrige udgifter til området Myndighed for børn,
unge og voksne. Det samlede lønbudget i 2020 er på 25,0 mio. kr., driftsbudgettet er på 0,3 mio. kr. og budgettet til øvrige udgifter er på 0,85 mio. kr. Budgettet skal dække løn, driftsudgifter og øvrige udgifter til alle
afdelingerne, som er følgende:
1.
2.
3.
4.

Myndighed for børn, unge og voksne – overordnet/tværgående
Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser
Foranstaltning for børn og unge
Borgere med nedsat funktionsevne (voksen-handicap og børnehandicap)

Driftsrammen på i alt 325.823 kr. anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre
administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020 afsat 5.618 kr. pr. medarbejder
inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
Nedenfor er budgettet delt op og beskrevet nærmere for hver af disse afdelinger.
Myndighed for børn, unge og voksne (6.58)

1.180

06.45.58

Dette er driftsbudget til områdeleder samt driftsudgifter til fælles område aktiviteter på tværs af afdelingerne i dette område.
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.

62

06.45.58

Supervision
Der er i budget 2020 afsat 224 t. kr. til supervision af centerets rådgivere/sagsbehandlere og tre afdelingsledere på det specialiserede børneområde –
dvs. afdelingerne ”Foranstaltning for børn og unge”, ”Forebyggelse og børnefaglige
undersøgelser” og ”Borgere med nedsat funktionsevne”.

224

På supervisionsmøderne modtager rådgiverne/sagsbehandlerne rådgivning og
sparring til deres arbejde. Supervisionen udføres af eksterne leverandører. Formålet er at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer og at styrke og udvikle
arbejdet med borgeren. Hertil at supervision bidrager til den ledelsesmæssige forankring af, at der arbejdes ud fra samme faglige, metodiske og administrative tilgang overfor borgerne. Supervision understøtter dermed den personlige og faglige
udvikling samt bidrager til at udvikle arbejdsmetoder og initiativer overfor borgere
og samarbejdspartnere.
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I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til supervision
nedjusteret med 150 t.kr. som følge af mindreforbrug i Regnskab 2018. Det nedjusterede beløb er omplaceret til centrets lønrammer.
06.45.58

Tilsynsopgaver for Center for Børn og Voksne – transportudgifter
Kørselsudgifter ifm. rekruttering, supervision, vejledning samt det personrettede
tilsyn med de anbragte børn.

48

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til tilsynsopgaver nedjusteret med 20 t.kr. som følge af mindreforbrug i Regnskab 2018. Det
nedjusterede beløb er omplaceret til centrets lønrammer.
06.45.58

Lønsum
Bruges til aflønning af områdeleder.

846

Foranstaltninger for børn og unge (6.58)

7.713

06.45.58

Driftsramme
Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afdelingslederen i afdelingen ”Foranstaltning for børn og unge” (10 sagsbehandlere, 4
administrative medarbejdere og 1 afdelingsleder pr 8. nov. 2019).
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.

79

06.45.58

Forældrekompetence undersøgelser ifm. § 50
Budgettet bruges til køb af forældrekompetenceundersøgelser, som undersøgelsesafdelingen/Foranstaltning bestiller i forbindelse med udførelsen af børnefaglige
undersøgelser (§50 undersøgelser). Forældrekompetenceundersøgelser er et led i
sagsbehandlingen i forbindelse med § 50 undersøgelser.

577

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til forældrekompetenceundersøgelser nedjusteret med 100 t.kr. som følge af mindreforbrug i
Regnskab 2018. Det nedjusterede beløb er omplaceret til centrets lønrammer.
06.45.58

Lønsum
Bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afdelingslederen i afdelingen ”Foranstaltning for børn og unge”. (10 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere og 1 afdelingsleder).
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 er der sket nedenstående
opjustering af lønrammen:
 En permanent opjustering med 0,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende
niveau i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er sket for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og tilstrækkelig opfølgning og justering i sagerne.
 En opjustering med 35 t.kr. som følge af en DUT-regulering vedr. Lov om Familieretshuset. Med denne lov nedlægges Statsforvaltning og erstattes med Fa-
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milieretshuset og samtidig medfører det en række ændringer for kommunernes medarbejdere i skilsmisse- og forældreansvarssager.
En opjustering med 343 t.kr. som følge af en DUT-regulering vedr. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Med reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet er der vedtaget nye love og bekendtgørelser, som får betydning
for kommunernes opgaver på dette område fremover. Kommunerne skal udføre nye opgaver, som vi ikke tidligere har haft, hvilket kræver ekstra ressourcer
af medarbejderne i Foranstaltning og Børnefaglige undersøgelser. De nye opgaver for Furesø Kommune består blandt andet i at bidrage med oplysninger til
politiet om den unge, udarbejde ungefaglige undersøgelser af den unge samt
udarbejde indstillingen til det nye Ungdomskriminalitetsnævn. Desuden skal
kommunens medarbejder/sagsbehandler møde om til møder om den unge i
det nye Ungdomskriminalitetsnævn.

Forebyggende og børnefaglige undersøgelser (6.58)

3.748

06.45.58

Driftsramme
Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere og afdelingsleder i afdelingen ”Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser” (6 medarbejdere og 1 afdelingsleder pr 8.
nov. 2019).
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.

06.45.58

Lønsum
Bruges til aflønning af sagsbehandlere og afdelingsleder i afdelingen ”Forebyggelse
og børnefaglige undersøgelser” (6 medarbejdere og 1 afdelingsleder).

45

3.703

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 er der sket nedenstående
opjustering af lønrammen:
 En permanent opjustering med 0,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende
niveau i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er sket for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og tilstrækkelig opfølgning og justering i sagerne.
 En permanent opjustering med 0,27 mio. kr. som er omplaceret hertil fra nedjusteringen budgettet til forældrekompetenceundersøgelser, tilsynsopgaver,
og supervision (se beskrivelsen ovenfor).

Borgere med nedsat funktionsevne
06.45.57

13.150

Driftsramme
Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere, afdelingslederen og den socialfaglige koordinator i afdelingen ”borgere med nedsat funkti48
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onsevne” (18 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, 1 socialfaglig koordinator og 1 afdelingsleder).
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.
Lønsum
Bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere, socialfaglig
koordinator og afdelingsleder i afdelingen ”Borgere med nedsat funktionsevne”
(18 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, 1 socialfaglig koordinator og 1
afdelingsleder).
Voksenhandicap – myndighedsområdet (ledelse)
Voksenhandicap – visitationen
Borgere med nedsat funktionsevne (6.58) – børnehandicap

1.323
9.043
3.003

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023blev lønrammen permanent
opjusteret med 0,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende niveau i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er sket for at
sikre kvalitet i sagsbehandlingen og tilstrækkelig opfølgning og justering i sagerne.

Specialindsatser for børn, unge og voksne

228

06.45.51

228

Sociale tilsyn
Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn, nr. 608 af
12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden varetager godkendelse
af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud. Furesø Kommune varetager
fortsat det personrettede tilsyn med borgere på kommunens institutioner.
På Voksenhandicap-området har Socialtilsyn Hovedstaden tilsynsmyndigheden for
fem botilbud.
 Langkærgård
 Overgangsboligerne
 Lerstedet/Boligerne ved Højloftvænge
 Bofællesskabet i Jonstrup
 Svanepunktet
Budgettet dækker ligeledes ny godkendelse af de botilbud, som er besluttet oprettet.
Socialtilsyn Hovedstaden udsteder en regning pr. botilbud for udførelse af tilsynet.
Tilsynstaksten afhænger af antallet af pladser i hvert tilbud. Udgiften til tilsynet
indgår i takstberegningsgrundlaget for mellemkommunale takster for botilbud.
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Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

11.795
-228

Borgerservice
Borgerservice håndterer opgaver omkring Vielser, Pas, Kørekort, Sygesikring, Indrejse, Folkeregister og andre borgerserviceydelser. Borgerservice er placeret i Galaksen i Værløse og varetager ekspedition og bagland på Biblioteksområdet, ligesom Biblioteksmedarbejderne varetager ekspeditioner på Borgerserviceområdet. Bibliotekerne i Farum og Værløse har ligeledes alt personlig henvendelse på NemId, Digital Post og
hjælp til selvbetjening. Borgerservice hører organisatorisk sammen med Bibliotekerne og Kontaktcentret.
Kontaktcenter
Kontaktcentret er Furesøs Kommunes vindue indad til organisationen. Kontaktcentret besvarer kommunens
hovednummer, og straksafklare på opgaver fra Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for By og
Miljø, Center for Børn og Voksen, samt Jobcentret og Ydelse. Kontaktcentret er i samarbejde med Den Digitale Hotline, hvor i alt 36 kommuner servicere borgerne med hjælp til bl.a. selvbetjeningsløsninger og andre
råd og vejlednings opgaver, i og uden for kommunens almindelige åbningstid. Kontaktcentret er placeret i
Galaksen og hører organisatorisk sammen med Bibliotek og Borgerservice.
Kultur- og Idrætsafdelingen
Afdelingen løser opgaver i forbindelse med den politiske betjening af Udvalg for kultur, fritid og idræt samt
Folkeoplysningsudvalget, herunder de projekter der vælges igangsat af disse udvalg. Derudover står afdelingen for tildeling, afregning og udbetaling af tilskud til kommunens mange foreninger og aftenskoler. Afdelingen varetager også kommunikationen med disse foreninger samt fordeling af alle offentlige lokaler.
Erhverv
Erhvervsenheden arbejder med delvis betjening af de politiske udvalg: Udvalg for beskæftigelse og erhverv,
Udvalg for byudvikling og bolig, Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling og Økonomiudvalget samt det
særlige Erhvervskontaktudvalg, hvor Erhvervsenheden har den fulde betjening.
Erhvervsindsatsen omfatter blandt andet:
 Udarbejdelse af kommunens Beskæftigelses- og Erhvervspolitik og erhvervspolitiske handlingsplaner
 Fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
 Iværksættervejledning og støtte til nye iværksættere
 Dialog med – og informationer til – erhvervslivet, blandt andet via hjemmesiden
www.furesoe.dk/erhverv.
Indsatsen for at tiltrække flere virksomheder omfatter både branding af Furesø som en attraktiv erhvervskommune og en tæt kontakt til erhvervsmæglere og ejendomsudviklere.
Erhvervsenheden arbejder med at identificere barrierer for vækst, eksempelvis om lokalplanerne giver virksomhederne mulighed for at vokse – og med at identificere vækstfremmere, eksempelvis om der er særlige
styrkepositioner (rammebetingelser, brancher mv.), som der kan bygges videre på.
Omkring Flyvestation Værløse samarbejder erhvervsenheden med de nye ejere om at fremme udviklingen
af området – både med hensyn til erhverv, nye boliger og nye frilufts- og kulturtilbud.
Erhvervsenheden spiller ligeledes en aktiv rolle i kommunes overordnede satsning på Events, Turisme og
Branding, i den del af opgaveløsningen som knytter sig til kommunens erhverv og kommercielle turistaktører. Således er Erhvervsenheden også med til at facilitere tværkommunale møder om emnet samt den formeller dialog med WOCO og andre regionale parter.
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Center for Borgerservice, kultur og erhverv – lønsum

11.331

06.45.51

11.331

Lønsum afdelinger:
 Borgerservice
 Kultur og idræt
 Kontaktcenter

4.118
3.594
3.619

Driftsramme

157

06.45.51

157

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020
afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
Driftsramme Kultur og Fritid
Driftsramme Borgerservice

45
112

Driftsrammen er beregnet på baggrund af 28 medarbejdere inkl. centerchef.

Diverse indtægter og udgifter

06.45.51

306
-228

Sundhedskort
Indtægtsbudgettet er baseret på udstedelse af ca. 550 sundheds- og
legitimationskort til børn under 18 år. Taksten for udstedelse af sundhedskort er fastsat til 200 kr. og legitimationskort er fastsat til 150 kr.
Folkeregisteroplysninger
Indtægtsbudgettet er baseret på 165 oplysninger fastsat til 75 kr. pr.
oplysning.
Pasfoto
Salg af pasfoto ved fornyelse af pas. Prisen er fastsat til 140 kr.

-110

-10

-107

Pas og kørekort i Farum og Værløse
Der afsættes 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem til etablering af mulighed for, at man
kan bestille pas på både Værløse Bibliotek og Farum Bibliotek.
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Jobcenter Furesø

20.004

Sammenhængende indsatser for unge og voksne
Afdelingen for sammenhængende indsatser for unge og voksne omfatter den kommunale ungeindsats (KUI),
sammenhængende borgerforløb, jobafklaring samt SSP og gadeplansarbejdet.
KUI varetager myndighedsopgaver vedrørende unge på uddannelseshjælp og unge selvforsørgende. Indsatsen koordineres på tværs af kommunens centre med én kontaktperson i kommunen. Under KUI ligger UUvejledningen, som tilbyder vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv.
Sammenhængende borgerforløb er et frikommuneforsøg, der tilbyder ledige borgere, som udover jobcentret er i kontakt med fx familie- eller socialområdet én indgang til kommunen og én samlet plan.
SSP er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi, der skal forebygge kriminalitet blandt
børn og unge.
Job og virksomheder
Afdelingen varetager myndighedsopgaver vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Afdelingens virksomhedsteam hjælper virksomheder med at finde relevant arbejdskraft, der kan styrke erhvervslivets vækstmuligheder og fremme borgernes vej tilbage mod arbejdsmarkedet. Herudover tilbyder virksomhedsteamet støtte til fastholdelse af medarbejdere.
Integration, ydelse og sygedagpenge
Integrationsteamet varetager sagsbehandling, modtagelse, boligplacering, hjælp til sprog, frivilligsamarbejde, uddannelse og job på flygtningeområdet.
Ydelseskontoret behandler ansøgninger om kontanthjælp, ledighedsydelse personlige og pensionstillæg til
kommunens pensionister, enkeltydelser til borgere samt den efterfølgende administration af bevillingerne.
Sygedagpengeteamet varetager sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og arbejder for at forebygge
sygemeldinger.
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er centerets lønbudget nedjusteret med 23.000 kr.
som følge af forslag ØU 1 – Forenkling og afbureaukratisering. Herudover er centerets lønbudget opjusteret
med 0,5 mio. kr. som konsekvens af forslag ØU 6 – Færre udgifter og flere indtægter (socialt bedrageri).
I budget 2020-2023 (UBE 2 – Ressourcetildelingsmodel for myndighedsopgaver i jobcentret) foreslås det, at
der tilføjes en ledighedsrelateret ressourcetildelingsmodel i den løbende tilpasning af jobcenterets administrative budget. Det betyder, at centerets budget nedjusteres med 1,425 mio. kr. i 2020 og frem. Den samlede ledighedsudvikling – som skitseret i modellen – vil medføre et behov for opjustering af budgettet, når
den nuværende lave ledighed på et tidspunkt begynder at stige.
Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats (august 2018) er det besluttet, at udvalgte a-kasser i en
4-årig periode får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3
måneder af ledighedsforløbet. Forslaget UBE 4 medfører en samlet årlig reduktion på 0,475 mio. kr. i 2020
og frem.
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Aktivitetsområde – Administrativ organisation
Jobcenter Furesø

Jobcenter – lønsum

19.571

06.45.53

19.571

Lønsum afdelinger:
 Jobcenter
 Ungeafdelingen
 Indsatsklare og sygemeldte
 Jobklare
 Ydelseskontor

1.725
839
6.591
5.917
4.499

Centrale udgifter

431

06.45.51

286

Driftsramme
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020
afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 51 medarbejdere inkl. centerchef.

06.45.51

Kantineordning
Kantineordning for tilmeldte medarbejdere i Jobcenteret. Budgettet er afsat til
varekøb.
Prisen på abonnementsordningen er 390 kr. pr. måned for ansatte i Jobcenteret.

97

06.45.51

Farverige Furesø – Etnisk dag
Farverige Furesø er en tilbagevendende fest, der fejrer kommunens mangfoldighed. Her mødes kommunens borgere på tværs af kulturer og oplever skikke og
gastronomiske udfoldelser fra flere forskellige verdensdele. Formålet med arrangementet er at skabe synlighed og kendskab til mangfoldigheden i kommunen.
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Aktivitetsområde – Administrativ organisation
Center for Sundhed og Seniorliv

Center for Sundhed og Seniorliv

17.079

Visitationen
Visitationen behandler ansøgninger til en række ydelser til borgere i alle aldre, primært borgere over 65 år.
Det drejer sig f.eks. om visitation til hjemmehjælp, plejebolig, hjælpemidler, biler, boliger og plejeorlov. Visitationen bevilger hjælpemidler til borgere i alle aldre.
Sundheds - og seniorsekretariatet
Sekretariatet er sammensat af et bredt antal fagligheder, der understøtter visitationen og institutionerne på
ældre- og sundhedsområdet og har borgerettede funktioner ift. fx forebyggende hjemmebesøg, borgere
med demens.
Der er 10 medarbejdere i sekretariatet. Opgaverne er mangeartede og omfatter bl.a.:
 Udvalgsbetjening af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
 Juridisk rådgivning og kvalitetssikring af afgørelser mv.
 Fagligt tilsyn med alle institutioner på sundheds - og seniorområdet
 Forebyggende hjemmebesøg
 Demenskonsulent
 Varetagelse af de kommunale forpligtelser i relation til sundhedsaftalerne mellem Region H og kommuner. Herunder implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom
 Varetagelse af samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen
 Implementering, drift og udvikling af kommunens omsorgssystem Nexus
 Kvalificering af arbejdet med tidlig opsporing, herunder undervisning heri
 Udvikling og implementering af politikker og strategier på sundheds - og seniorområdet
 Ansvar for kontrakter med private fritvalgsleverandører
 Administration af § 18 midler efter serviceloven og Fælleslegatet for værdigt trængende i Furesø Kommune
 Regningsbetaling og opkrævning af andre kommuner for salg af egne pladser og hjemmehjælp mv.
 Projektledelsesopgaver
 Diætister der organisatorisk er forankret i rehabiliterings- og træningsområdet. De rådgiver lægehenviste borgere, underviser på patientskoleforløb, samarbejder med Køkkenet på Lillevang og vejleder enheder i ernæring.
I samarbejde med Center for Økonomi og Ressourcer foretages aktivitetsbaseret økonomistyring af sundheds - og seniorområdet (under USS), herunder løbende budgetopfølgning, controlling af området.
Nogle medarbejdere er ansat på konto 4 og 6 under ØU (jf. neden for), andre er ansat på konto 5 Sundheds og seniorsekretariatet (under USS).
Budgetvedtagelse 2020 – 2023
Som led i budgetvedtagelsen 2020-2023 (ØU1) er budgettet til lægen på Rehabiliteringscentret bortfaldet
(0,16 mio. kr.), da lægen finansieres af ”værdighedsmidlerne” under Rehabiliteringscentret. Budgettet til
forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser på 0,1 mio. kr. er bortfaldet (jf. ØU 4).
Af ”værdighedsmidlerne” er i 2020 afsat 0,4 mio. kr. til en diætist.
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Aktivitetsområde – Administrativ organisation
Center for Sundhed og Seniorliv

Center for Sundhed og seniorliv – lønsum

16.608

04.62.88
06.45.57

16.608

Lønsum afdelinger:
 Visitationen
 Sundheds- og seniorekretariatet
 Værdighedsmidler (diætist)

10.928
5.265
415

Driftsramme

185

06.45.57

185

Driftsramme
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020
afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
 Visitationen
 Socialsekretariatet

129
56

Driftsrammen er beregnet på baggrund af 33 medarbejdere inkl. centerchefen.

Øvrige udgifter

285

04.62.88

243

Samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen
Budgettet omfatter budget til praksiskonsulenten, som er kommunens forbindelsesled til hele gruppen af praktiserende læger. Derudover yder konsulenten kvalitetssikring på en række kommunale sundhedstiltag, herunder på kommunens forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.
Plejehjemslæger
De første plejehjemslæger blev ansat i april 2018. Medio 2019 var der tilknyttet
plejehjemslæger på alle plejecentrene i Furesø Kommune. Ordningen blev finansieret af DUT-midler. Vedbudgetvedtagelsen for 2020 blev ordningen gjort permanent.
Praksiskonsulent
Plejehjemslæger

04.62.88

107
136

Tværkommunalt samarbejde
Budgettet er Furesø Kommunes bidrag til driften af et fælles sundhedssekretariat i
Region Hovedstaden, som understøtter kommunernes arbejde med fx sundhedsaftaler mellem region og kommune.
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Administrativ organisation
Center for By og Miljø

Center for By og Miljø

27.637

Center for By og Miljø varetager planlægnings- og myndighedsopgaver indenfor fysisk udvikling af kommunen, natur- og miljøområdet, vej- og parkområdet, forsyningsområdet samt Driftsgården. Centeret består af
3 faglige afdelinger og Driftsgården.
Vej- og Parkafdelingen
På Vej- og Parkområdet håndteres alle myndigheds-, planlægnings- og anlægsopgaver indenfor trafiksikkerhed, fremkommelighed, parker, skovområder og vejstøj.
Driftsopgaverne og fastlæggelsen af serviceniveau koordineres med Driftsgården. Endvidere administreres
den kollektive trafik, der drives af Movia, centerets GIS og kommunens samlede vejbelysning.
Afdelingen varetager endvidere administrationen af skadedyrsbekæmpelse og vejbelysning.
Natur- og Miljøafdelingen
Natur- og Miljøafdelingen løser myndighedsopgaver og serviceopgaver indenfor
naturbeskyttelse, virksomheder, jordforurening, grundvand, drikkevand, luftforurening, varmeforsyning,
affald mm
Afdelingen har desuden ansvar for at gennemføre initiativer om grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune og har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2 udledningen.
Byg- og Planafdelingen
Plan- og Byggeafdelingen løser myndighedsopgaver og serviceopgaver inden for byplanlægning, byggesagsbehandling og alment boligbyggeri. Det omfatter blandt andet byggesagsbehandling for borgere og virksomheder, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, landzonesager, byudviklingsprojekter samt fredningssager.

Center for By og Miljø – lønsum
06.45.51
06.45.54
06.45.55
06.45.56

27.350

Lønsum afdelinger:
 Natur- og Miljøafdelingen
 Plan- og byggeafdelingen
 Vej og Park

27.350
10.771
10.770
5.808

Driftsramme

275

06.45.51

275

Driftsramme
Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og
andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020
afsat 5.618 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til
den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.
Driftsrammen er beregnet på baggrund af 49 medarbejdere.
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Administrativ organisation
Center for By og Miljø

Miljøtilsyn og levnedsmiddelkontrol

12

06.45.51

12

Brugerbetaling miljøtilsyn/levnedsmiddelkontrol
Furesø Kommunes andel af udgifter til den tidligere miljø- og levnedsmiddelkontrol. Opkræves af Hillerød Kommune.
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Hovedkonto 7
Renter

Hovedkonto 07
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
Tabel 15 – Økonomiudvalget budget 2020 – 2023
Alle tal er i budgetårets prisniveau
(hele 1.000 kr.)
Udgifter
Renter
Renteudgifter – og indtægter
Finansiering
Tilskud og udligning
Skatter
I alt

388.434
-3.106.294

Budget 2020
Indtægter

Netto

2021
Netto

2022
Netto

2023
Netto

30.397

-7.000

23.397

21.598

21.780

21.131

381.037

-352.332
-2.746.962
3.106.294

5.705
-2.746.962
-2.717.860

100.333
-2.868.232
-2.745.301

170.803
-2.992.118
-2.799.535

224.597
-3.115.515
-2.869.787

388.434

Hovedkonto 7 anvendes til registrering af renter, tilskud, udligning og skatter m.v., herunder finansindtægter.
Aktivitetsområdet omfatter:
 Kommunens renteindtægter og -udgifter
 Tilskud og udligning
 Refusion af købsmoms
 Skatter
Renter

30.397
-7.000

7.22
Renter af likvide aktiver
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter
I følge den aftale, der er indgået med Jyske Bank, tilskrives renterne på kommunens
hovedkonto for samtlige af kommunens konti under et.
I henhold til kommunens finansielle politik anbringes overskudslikviditet som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer m.v. med henblik på at optimere renteindtægterne.
07.22.08 Realkreditobligationer
Størstedelen af kommunens overskudslikviditet og deponerede midler er anbragt i
obligationer og finansielle institutioner (Portefølje management aftaler), hvor der
forventes en samlet renteindtægt på 4,0 mio. kr. i 2020.
Renteindtægten nedjusteres i takt med anvendelsen af de opsparede midler.
Renteindtægten dækker forventede renteindtægter ifm. egne realkreditobligationer
i Nykredit samt renteindtægter fra obligationer, som kommunens kapitalforvaltere
har anbragt i obligationer.
I henhold til kommunens finansielle strategi kan kommunens likviditet anbringes
som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer mv. med henblik på at optimere renteindtægterne. Furesø Kommune har indgået porteføljeaftale med Nykredit, Nordea, Danske Bank samt Miranova.
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Hovedkonto 7
Renter

Furesø Kommunes likviditet består af en beholdning hos kommunens faste bankforbindelser, som bruges til at betale de løbende regninger mv. En større del af kassebeholdningen er, sammen med de deponerede midler, anbragt i obligationer.
Kapitalforvalterne er alle tildelt det samme mandat og samme løbetid. Når kapitalforvalterne har det samme mandat, betyder det, at forvaltningen på et objektivt
grundlag årligt kan opgøre, hvem der performer bedst mv.
7.28
Renter af kortfristede tilgodehavender
07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol
Renteindtægter fra OPUS Debitor
Størstedelen af indtægten stammer fra renteindtægter, i forbindelse med dannelsen af ejendomsskatteberegningen.

-400

07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-6
På funktionen registreres bl.a. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen
af de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i
skatteansættelserne, bevillingsmæssige eftergivelser m.v.
7.32
Renter af langfristede tilgodehavender
07.32.23 Udlån til beboerindskud
Budgettet vedrører renteindtægter for lån til beboerindskud.
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

-100

-2.500

Lån til betaling af ejendomsskatter
Lånene forrentes med en rente, der fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
I 2020 er der, på grund af det lave renteniveau, forudsat en markedsrente på 0,69
procent. Beregning af forrentningen foretages på baggrund af et skønnet tilgodehavende primo 2020 på ca. 231,0 mio. kr. Der er 1.093 aktive låntagere.
7.35
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder
Budgettet omfatter forrentning af kommunens mellemværende med renovationen.
Forrentningen er optaget som en driftsindtægt under renovation.
Forrentning foretages på baggrund af årets gennemsnitlige mellemværende med
renovationen og beregnes som udgangspunkt med udlånsrenten.
7.55
Renter af langfristet gæld
07.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst - Plejehjemmet Ryetbo
Beløbet fremkommer som den del af kommunens tilskud, der betales til den selvejende institution Ryetbo, og beregnes som renter vedrørende plejehjemmets langfristede gæld.
Kommunekredit
07.55.70 Låneoptagelse 2011 (Låne nr. 2016 47727)
Lån på oprindeligt 17,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2020 er budgetteret med en
rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2036. Renten skal genforhandles 15.12.2021.
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Låneoptagelse 2012 (Låne nr. 2016 46728)
Lån på oprindeligt 15,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2020 er budgetteret med en
rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2037. Renten skal genforhandles 15.12.2021.
Låneoptagelse 2013 (Låne nr. 2016 46729)
Lån på oprindeligt 5,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente der
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2020 er budgetteret med en
rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2038. Renten skal genforhandles 15.12.2021.
Låneoptagelse 2014 (Låne nr. 2016 46730)
Lån på oprindeligt 7,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der
fastsættes i december måned for det kommende år. I 2020 er budgetteret med en
rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2039. Renten skal genforhandles 15.12.2021.
Låneoptagelse 2015 (Låne nr. 2015 45189)
Lån på oprindeligt 11 mio. kr. optaget i Kommunekredit med variabel rente, der
fastsættes i december måned for det kommende år. I 20120 budgetteres med en
rente på 0,6 %. Lånet udløber i 2040. Renten skal genforhandles 22.12.2020.
Låneoptagelse 2016 (Låne nr. 2016 46847)
I 2016 har kommunen optaget et lån på 13,5 mio. kr. til en rente på 0,41 %. Lånet er
optaget til dækning af kommunens udgifter til ydede lån til betaling af ejendomsskatter og til kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger. Lånet udløber i 2041. Renten skal genforhandles 15.12.2021.
Låneoptagelse 2017 (Låne nr. 2017 48322)
I 2017 har kommunen optager et lån på 36,4 mio. kr. til en rente på 0,21 %. Lånet er
optaget til dækning af kommunens udgifter til ydede lån til betaling af ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger. Lånet udløber i 2042. Renten skal
genforhandles 29.12.2022.
Låneoptagelse 2018 (Låne nr.2018 49887)
I 2018 har kommunen optaget et lån på ca. 25 mio. kr. til en rente på 0,3 %. Lånet
skal dække kommunens låneberettigede udgifter til ydede lån til betaling af ejendomskatter, energibesparende foranstaltninger samt ydede lån til alle kommunens
ejere af fast ejendom. Lånet svarer til stigningen i grundskylden fra 2017 til 2018.
Lånet udløber i 2043. Renten skal genforhandles 14.12.2023.
Lån vejbelysning (Låne nr. 2015 45191)
Furesø kommune har i januar måned 2016 optaget et lån på 37,2 mio. kr. til en rente på 1,54 % + tillæg og fradrag. Lånet anvendes til finansiering af kommunens køb
af vejbelysningsanlægget med kabler. osv. Lånet udløber i 2041.
Lån Furesøaftalen (Lån nr. 2016 46343)
Furesø kommune har i august 2016 omlagt statslån på knap 2,6 mia. kr. Lånet er
optaget i 2016 og indgået med Kommunekredit i forbindelse med genforhandling af
Furesøaftalen. Lånet har fast forrentning på 1,251 procent og en løbetid på 24 år.
Lånet udløber i 2040.
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Låneoptagelse 2019
Kommunen forventer at optage et lån på 48,5 mio. kr. Lånet skal dække kommunens låneberettigede udgifter til ydede lån til betaling af ejendomskatter (2 mio.
kr.), energibesparende foranstaltninger (30 mio. kr.) samt ydede lån til alle kommunens ejere af fast ejendom – indefrysningsordning (16,5 mio. kr.).
Indefrysningsordning
Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses.
Det er ikke en frivillig indefrysningsordning, men gælder for alle boligejere, der har
oplevet en stigning i grundskylden fra 2017-2018.
Stiger en boligejers grundskyld i den nævnte periode, vil stigningen dermed først
skulle betales, når ejendommen sælges. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende
skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige.
Det beregnede mindreprovenu vedr. grundskyld oktober 2019 udgør 16,5 mio. kr.
Indefrysningen er budgetneutral for Furesø Kommune idet mindreindtægten i fuldt
omfang finansieres af et lån, der overgår til staten som led i implementeringen af
det nye ejedomsvurderingssystem.
Størrelsen på udgiften til renter samt rentesats på lånet fastlægges endeligt ved
låneoptagelsen i december 2019
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Tilskud og udligning

Tilskud og udligning

358.037
-352.332

Tabel 16 - Tilskud og udligning
Alle tal er i budgetårets prisniveau
Udgifter
Tilskud og udligning
Udligning og generelle tilskud
Udligning og tilskud - udlændinge
Bidrag til regionerne
Særlige tilskud

Budget 2020
Indtægter

Netto

2021
Netto

2022
Netto

2023
Netto

358.037

-352.332

5.705

100.333

170.803

224.597

310.668
37.116
4.641
5.612

-146.460
-42.852

164.208
-5.736
4.641
-157.408

247.637
-5.437
4.779
-146.646

2743.553
-5.171
4.977
-102.556

327.444
-5.205
5.075
-102.717

-163.020

Furesø Kommune har for budgetåret 2020 valgt statens skøn for udskrivningsgrundlag (statsgaranti), og heri
indgår også de tilskuds- og udligningsordninger, der er knyttet til udskrivningsgrundlaget. Derudover indgår
befolkningstallet og kommunens grundværdier som et element i det provenu i statsgarantien og dermed budgetlægningen af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning.
Til grund for statsgarantien for 2020 er følgende fastlagt og indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet:




Statsgaranteret betalingskommunefolketal pr 1. januar 2020 svarende til 41.440 borgere
Udskrivningsgrundlag 9.741,6 mio. kr.
Kommunens grundværdier 14.104,9 mio. kr.

Kommunen har som nævnt valgt statsgaranti i 2020. I budgetoverslagsår 2021 er det Danmarks Statistiks befolkningsprognose, der er lagt til grund for beregningen af indtægter fra skat, tilskud og udligning, mens KL’s
skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet er lagt til grund for beregningen af hovedstadsudligningen. Øvrige forudsætninger om budgetoverslagsårene er baseret på KL’s tilskudsmodel og dermed selvbudgettering.
Udligning og generelle tilskud
7.62.80

Landsudligning
Landsudligningen omfatter alle kommuner i hele landet. Systemet er et nettoudligningssystem, der er baseret på den enkelte kommunes strukturelle over/underskud.
Det strukturelle over-/underskud beregnes som forskellen mellem kommunens
udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter og er et udtryk for, om en
kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få et over- / eller underskud, i forhold til sit beregnede udgiftsbehov.
Det strukturelle over-/underskud er således et udtryk for kommunens økonomiske
situation. Det beregnede over-/underskud udlignes kommunerne imellem med 61
pct.
Furesø Kommune har i 2019 et strukturelt overskud på 6.534 kr. pr. indbygger svarende til et overskud på 270,8 mio. kr. i beregningen af landsudligningen. Kommunen skal derfor bidrage til landsudligningen med 165,2
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7.62.80

Hovedstadsudligning
Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommuner i
hovedstadsområdet. Den er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning, hvor der alene er tale om en omfordeling mellem kommuner i hovedstadsområdet.
Hovedstadsudligningen er på samme måde som landsudligningen opbygget som en
nettoudligning, hvor der beregnes et strukturelt over- / eller underskud, som udlignes kommunerne imellem med 27 pct.
Furesø Kommune har i 2019 et strukturelt overskud på 510,5 mio. kr. svarende til
12.319 kr. pr. indbygger i beregningen af hovedstadsudligningen. Kommunen skal
derfor bidrage til hovedstadsudligningen med 137,8 mio. kr.

7.62.80

Overudligning
Overudligningen omfatter alene kommunens indkomstbeskatning, og skal sikre, at
den enkelte kommune maksimalt kan miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i
udligning.
Furesø Kommune modtager ikke tilskud fra overudligningen, men bidrager i 2020
med et tilsvar på 7,7 mio. kr., der finansierer overudligningsordningen.

7.62.80

Efterregulering vedr. selvbudgettering i 2017
Furesø Kommune valgte at selvbudgettere indtægter fra skat, tilskud og udligning i
2017. De endelige afregningsbeløb vedr. selvbudgetteringen er opgjort i maj 2019,
og på den baggrund er det endelige provenu opgjort. Nettoprovenuet udgør 24,5
mio. kr.
Nettoprovenuet består af en efterregulering på skatteprovenuet på 23,5 mio. kr. og
en efterregulering på udligningen, som betyder en mindreudligning på 48,0 mio. kr.
Den samlede effekt af selvbudgetteringen i 2017 er dermed 24,5 mio. kr. i Furesø
Kommunes favør.

-48.024

7.62.80

Statstilskud (bloktilskud)
Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede
bloktilskud går til finansieringen af landsudligningen og udligningstilskuddet til
kommuner med et højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Beløbet er sammensat af et ordinært statstilskud på 13,8 mio. kr., et betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter på 21,3
mio. kr., samt et betinget tilskud vedr. anlægsniveau på 7,1 mio. kr. Det betingede
statstilskud på 21,3 mio. kr. svarer til Furesø Kommunes andel af de 3 mia. kr. af
balancetilskuddet, som Finansministeren ved lov gjorde betinget af, at kommunerne
overholder servicerammen i 2020 i overensstemmelse med kommuneaftalen. Tilsvarende er der et betinget tilskud på 1 mia. kr., som er afhængigt af at kommunernes anlægsudgifter i budget 2020 svarer til det i Økonomiaftalen for 2020 fastsatte
niveau, svarende til 7,1 mio. kr. i Furesø Kommune.

-42.204

7.62.80

Tilskud til styrket likviditet
KL og regeringen var enige om, at der i 2019 blev ydet et særskilt finansieringsbidrag
til kommunerne på 3,5 mia. kr. hvoraf de 1,5 mia. kr. fordeles i forhold til kommunernes andel af det samlede indbyggertal. Furesø Kommunes andel heraf udgør
10,7 mio. kr.
De resterende midler fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter objektive
kriterier. Furesø Kommune er ikke kommet i betragtning i denne fordeling.

-10.656
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Idet finansieringstilskuddet kan knyttes til de manglende afklaringer der ligger vedrørende tilpasninger i udligningssystemet, er finansieringstilskuddet videreført i
2020. Det forventes dermed, at der gennemføres justeringer af udligningssystemet
med virkning fra budget 2021.
7.62.80

Udligning af selskabsskat
Furesø Kommunes provenu af selskabsskat vedrørende 2017, som indgår i budget
2020, er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Provenuet på 36,1 mio. kr.
svarende til et provenu pr. indbygger på 872 kr. mod et gennemsnitligt provenu pr.
indbygger på landsplan på 1.890 kr. Furesø Kommunes provenu fra selskabsskatterne ligger således under landsgennemsnittet, og kommunen modtager derfor et
bidrag fra udligningsordningen på 21,1 mio. kr., svarende til 50 % af det beløb Furesø Kommune ligger under landsgennemsnit.

-21.096

7.62.81

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under et, således at bidrag og tilsvar fordeles i forhold til den relative andel af
udlændinge i kommunen. Furesø Kommune modtager i 2020 et samlet bidrag på 5,7
mio. kr. netto.

-5.736

7.62.82

Kommunale bidrag til regionerne
Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne i 2020 på 112 kr. pr. indbygger.
Bidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet fra statsgarantien, svarende til 4,6
mio. kr. for Furesø Kommune i 2020.

4.641

Særlige tilskud
7.62.86

Tilsvar vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (særtilskudspulje)
Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager gennem bloktilskudspuljen til en
særtilskudspulje med 0,05 pct. af deres andel af beskatningsgrundlaget i forhold til
det samlede beskatningsgrundlag for hele hovedstadsområdet.
Furesø Kommunes bidrag til puljen udgør 5,6 mio. kr. i 2020. Puljen finansierer
blandt andet Furesø Kommunes særtilskud.

5.612

7.62.86

Tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet (Særtilskud)
Furesø Kommune modtager et årligt særtilskud fra denne pulje, der i henhold til
Sammenlægningsaftalen blev fastsat til 50 mio. kr. årligt frem til 2021. Tilskuddet
reguleres med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i Hovedstadsområdet og udgør 77,3 mio. kr. i 2020. I foråret 2011 blev aftalen genforhandlet, den
såkaldte ”Furesøaftale”, hvor statstilskuddet blev forhøjet med 250 mio. kr. Det vil
blive udbetalt til kommunen i aftalte rater fra 2022 og frem. Vilkårene for udbetalingen af særtilskuddet efter 2021 drøftes med Økonomi- og Indenrigsministeriet i
foråret 2020.

-77.280

7.62.86

Skattekompensation for nedsættelser af dækningsafgift i 2016 - 2019
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I 2016, 2017 og 2018 og 2019 har Furesø Kommune successivt sænket dækningsafgiftspromillen fra 7,5 til 5,0 promille. I alle årene undtagen 2018 har der været afsat
en pulje der kompenserer kommunerne for provenutab ved nedsættelser af dækningsafgiften. På den baggrund modtager Furesø Kommune i 2020 kompensation
svarende til 0,7 mio. kr. vedr. sænkningen af dækningsafgiften. Kompensationen er
fuldt udfaset i 2022.
7.62.86

Beskæftigelsestilskud
Med virkning fra den 1. august 2009 er beskæftigelsessystemet omlagt til et enstrenget kommunalt system. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010
har overtaget udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne, som for kommunerne under et, skal dække kommunernes udgifter til de forsikrede ledige. Furesø
Kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet i 2020 udgør 44,1 mio. kr.
Beskæftigelsestilskuddet er foreløbigt og midtvejsreguleres i budgetåret i forhold til
udviklingen i ledigheden. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres endeligt i forhold
til kommunernes regnskaber for 2020. Efterreguleringen foretages i 2021.

-44.076

7.62.86

Tilskud til et generelt løft i ældreplejen
Tilskuddet blev indført i 2002 og vedrører frit valg af ældreboliger, personlig og
praktisk hjælp. Tilskuddet, der reguleres årligt med pris- og lønudviklingen, er i 2020
på i alt 756,8 mio. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af tilskuddet for 2020 er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 6,1 mio. kr.

-6.060

7.62.86

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
På finanslovsaftalen fra 2007 blev der afsat et tilskud på 500 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. I 2010 blev der afsat yderligere 300 mio. kr. på finansloven. Tilskuddet reguleres årligt med pris- og lønudviklingen. Det samlede tilskud for 2020
udgør 1.014,3 mio. kr. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk
fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af
tilskuddet for 2020 er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 8,1 mio. kr.

-8.124

7.62.86

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
Med finansloven for 2012 er der afsat 500,0 mio. kr. til bedre normeringer dagtilbud
fra 2013 og frem. Tilskuddet, som udgør 568,1 mio. kr. i 2020, fordeles til kommunerne efter deres antal af 0-5 årige børn. Kommunens andel af tilskuddet i 2020 er
på 4,5 mio. kr. Finansiering og udmøntning af puljen fremgår af bemærkningerne
under Børne- og Skoleudvalget.

-4.500

7.62.86

Tilskud til værdig ældrepleje
Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. Tilskuddet er fra 2020 overgået til særtilskud og udgør 1,062,3 mio. kr. Kommunens
andel af tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet og i 2020 udgør det 8,5 mio. kr.

-8.508

7.62.86

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
Med finansloven for 2020 er der afsat 101,4 mio. kr. til arbejdet med at opspore

-816
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ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt
ældre borgere. Kommunens andel af tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet og i 2020 udgør det 0,816 mio. kr.
7.62.86

Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken
I 2020 ydes et tilskud til kommunerne på 1.123,5 mio. kr. i forlængelse af, at det
med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 blev
aftalt, at der i 2019 og 2020 ydes et tilskud til de kommuner, der har tab som følge
af den revision af uddannelsesstatistikken, der blev gennemført i 2017. Kommunens
andel af tilskuddet i 2020 udgør 24,5 mio. kr.

-24.480

7.62.86

Overgangstilskud vedr. aldersbetinget udgiftsbehov
Tilskuddet ydes i 2019 og 2020 som en særlig kompensation til de kommuner, der
får mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte
udgiftsbehov.

-12.912

07.65

Refusion af købsmoms

0

7.65.87

Udgifter og refusion af købsmoms
De samlede udgifter til købsmoms anmeldes månedsvis og refunderes af Økonomiog Indenrigsministeriet. Det betyder, at udgifter og indtægter er af samme størrelse
og har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

0
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07.68 Skatter

-2.746.962

Tabel 17– Skatter
Alle tal er i budgetårets prisniveau
Udgifter
Skatter
Kommunal indkomstskat
Selskabsskatter
Anden skat pålignet visse indkomster
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom

Budget 2020
Indtægter

Netto

2021
Netto

2022
Netto

2023
Netto

-2.746.962
-2.392.437
-36.134
-4.873
-302.431
-11.087

-2.746.962
-2.392.437
-36.134
-4.873
-302.431
-11.087

-2.868.232
-2.496.204
-33.910
-4.728
-322.303
-11.087

-2.992.118
-2.599.733
-33.910
-4.728
-342.660
-11.087

-3.115.515
-2.701.207
-34.193
-4.728
-364.300
-11.087

0
0
0
0
0
0

Furesø Kommunes skatteindtægter kommer fra
 Personskatter
 Selskabsskat
 Anden skat pålignet vise indkomster (dødsbobeskatning og forskerkat m.v.)
 Grundskyld (grundskatter)
 Anden skat på fast ejendom.
I den efterfølgende tabel 18 er vist de udskrivningsprocenter og promiller, der er anvendt i budgettet. I tabel
19 er vist de skattekompensationer som kommunen modtager som følge af nedsættelse af skat, grundskyldspromille samt dækningsafgiftspromille i perioden 2020-2023.
Tabel 18 – Skatteprocent og promiller
2016
Procent
Personskat
Promiller
Grundskyld af produktions jord
Grundskyld af øvrige ejendomme
Dækningsafgift af grundværdier off. ejd.
Dækningsafgift af forskelsværdi:
Offentlige ejendomme
Forretningsejendomme
Tabel 19 – Skattekompensationer
Kompensation som følge af skattenedsættelser i de pågældende budgetår i
mio. kr.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kompensationer i alt

2017

2018

2019

2020

2023

2022

2021

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

6,700
21,500
10,750

6,700
21,500
10,750

6,700
21,500
10,750

6,700
21,500
10,750

6,700
21,500
10,750

6,700
21,500
10,750

6,700
21,500
10,750

6,7
21,500
10.750

8,750

8,750

8,750

8,750

8,750

8,750

6,500

6,000

5,500

5,000

5,000

5,000

8,750
5,000

8,750
5,000

2016
19,0
13,8
1,0
1,5

35,4

2017

2018

7,0
1,0
1,0
0,7

9,7
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2019

0,5
1,0
0,5
0,0
2,0

2020

2021

2022

2023

0,5
0,5
0,0
0,8

0,2
0,0
0,5

0,0
0,5

0,3

1,8

1,2

0,5

0,3
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Personskatter
Indkomstskatten for 2020 er baseret på det statsgaranterede skøn for udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget er baseret på de endelige ligningsresultater for indkomståret 2017 samt statens skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2017 til 2020. For budgetoverslagsårene 2021 –
2023 er anvendt selvbudgettering baggrund af KL´s skattemodel.
Fra og med budget 2014 er der budgetteret med harmonisering af personskatterne med en fælles udskrivningsprocent på 24,8.
Grundskyld
Budgettering af grundskyld og dækningsafgifter for 2020 er beregnet på
grundlag af de opgjorte grundværdier jf. ejendomsregistret pr. juni 2019,
svarende til metoden i opgørelsen af statsgarantien for 2020.
7.68.90

Kommunal indkomstskat
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat
Den kommunale indkomstskat for 2020 er baseret på det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag, hvor der er taget udgangspunkt i indkomsterne 3 år
forud for budgetåret (2017) samt statens skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2017 til 2020. Det samlede udskrivningsgrundlag forventes at
udgøre 9.741,6 mio. kr. Med en udskrivningsprocent på 24,8 udgør provenuet fra indkomstskatterne dermed 2.415,9 mio. kr.

7.68.90

Kommunal indkomstskat – efterregulering vedr. selvbudgettering i 2017
Furesø Kommune valgte at selvbudgettere indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2017. De endelige afregningsbeløb vedr. selvbudgetteringen er opgjort i maj 2019, og på den baggrund er det endelige provenu opgjort. Nettoprovenuet udgør 24,5 mio. kr.
Nettoprovenuet består af en efterregulering på skatteprovenuet på 23,5 mio.
kr. og en efterregulering på udligningen, som betyder en mindreudligning på
48,0 mio. kr. Den samlede effekt af selvbudgetteringen i 2017 er dermed 24,5
mio. kr. i Furesø Kommunes favør.

23.481

7.68.92

Selskabsskat
Selskabsskatterne for 2020 er beregnet og udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2018
(vedrørende indkomståret 2017 og tidligere år). Furesø Kommune modtager i
2020 en skatteindtægt på 36,1 mio. kr.

-36.134

7.68.93

Anden skat pålignet visse indkomster
Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven
Forskerskat m.v. beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige
regler i kildeskatteloven. På baggrund af indkomsterne fra 2018 forventes
den kommunale andel af provenuet for 2020 at blive på 2,4 mio. kr.
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7.68.93

Kommunal andel af skat af dødsboer
På grundlag af de afsluttede ansættelser vedrørende 2019 modtager Furesø
Kommune i 2020 et skatteprovenu på 2,5 mio. kr.

7.68.94

Grundskyld
Udgangspunktet for budgettering af grundskylden, er de afgiftspligtige
grundskyldslofter, der er fastsat i juni 2019. Beregningsgrundlaget svarer til
et grundskyldsloft på 14.098,9 mio. kr. for grundværdier og 100,0 mio. kr. for
produktionsjord. At udgangspunktet er grundskyldsloftet skyldes, at Regeringen i forbindelse med skattestoppet har lagt et loft over, hvor meget den
kommunale grundskyld kan stige fra år til år. Således opkræves grundskyld af
de laveste af de to værdier:



-2.499

-303.931

Den gældende vurdering
Forrige års grundlag forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten fastsættes af Folketingets Finansudvalg på baggrund af
udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan tillagt 3 pct., dog maksimalt 7,0 pct. Udover grundværdier opkræves der også grundskyld af produktionsjord, hvor der gælder særlige regler for beregningen. Provenuet for produktionsjord udgør i 2020 0,6 mio. kr. og beregnes som grundskyldspromillen
fratrukket 14,8 promille, som dermed er fastsat til 6,7 promille.
7.68.94

Grundskyld lov 6105

1.500

Budgettet er afsat til imødegåelse af tilbagebetaling af grundskyld i forbindelse med klagesager, og dermed SKAT’s revurderinger af boligejernes grundværdier.

7.68.95

Anden skat på fast ejendom
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi
Dækningsafgift af offentlige ejendomme omfatter de kommunale ejendomme.
Promillen for opkrævning af dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier kan højst opkræves med en promille svarende til halvdelen af kommunens grundskyldspromille.

-457

I budgettet for 2020 er anvendt følgende forudsætninger:
 Beregningsgrundlag 26,2 mio. kr.
 Promille 10,750
7.68.95

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi
Dækningsafgiften kan højst opkræves med en promille på 8,750.

-134

I budgettet for 2020 er anvendt følgende forudsætninger:
 Beregningsgrundlag 15,3 mio. kr.
 Promille 8,750.
7.68.95

Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb
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Dækningsafgiften kan højst opkræves med en promille på 10.
I budgettet for 2020 er anvendt følgende forudsætninger:
 Beregningsgrundlag 2.099,2 mio. kr.
 Promille 5,0.
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174.368
-121.874

Tabel 20 – Økonomiudvalget budget 2020 – 2023
Alle tal er i budgetårets prisniveau
Udgifter
Likvide aktiver
Langfristede tilgodehavender
Indskud i Landsbyggefonden
Andre langfristede tilgodehavender
Deponering
Kirkelige skatter og afgifter
Afdrag på lån
Låneoptagelse
I alt

25.643
25.643

44.583
104.142
174.368

Budget 2020
Indtægter
14.365
-21.700
2.000
-23.700
-44.839
-69.700
-121.874

Netto

2021
Netto

2022
Netto

2023
Netto

14.365
3.943
25.643
2.000
-23.700
-256
104.142
-69.700
52.494

-50.471
-1.700
20.000
2.000
-23.700
-256
104.136
-65.200
-11.024

-14.546
-1.700
5.000
2.000
-8.700
-256
107.300
-47.300
44.946

-12.830
3.300
5.000
2.000
-3.700
-256
109.700
-33.700
62.171

Aktivitetsområdet omfatter:
 Afbalancering af kommunens finansresultat
 De båndlagte midler (Furesøaftalen)
 Afdrag på lån
 Låneoptagelse

Øvrige forskydninger i kort- og langfristet gæld.
Balanceforskydninger
08.22

72.857
-54.805

Forskydninger i likvide aktiver
Finansresultat (kasseforbrug / - henlæggelse)
Ved denne budgetvedtagelse (2020 – 2023) forøges de opsparede midler i 2020
med 14.4 mio. kr., mens der i 2022 til 2023 anvendes henholdsvis 50,5 mio. kr., 14,5
mio. kr. og 12,8 mio. kr.
I henhold til kommunens finansielle politik anbringes kommunens overskudslikviditet som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer mv. med henblik på at
optimere renteindtægterne.
Primo 2020 er kassebeholdningen anbragt i obligationer, i finansielle institutioner
(portefølje management aftaler), samt på kommunens løbende konti hos den faste
bankforbindelse, Jyske Bank.
Furesø Kommunes Byråd har i 2013 besluttet at placere en del af kommunens beholdninger hos porteføljemanagere. Det er besluttet at anvende tre porteføljemanagere/pengeinstitutter til at forvalte en del af kommunens likvide beholdninger.
Ultimo 2019 er der indgået porteføljemanagementsaftale med Danske Capital, Mi71
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ranova, Nordea Invest Management og Nykredit Asset Management. Danske Capital har ansvaret for obligationsinvestering på 66 mio. kr., Miranova har fået ansvaret for 26 mio. kr., Nordea og Nykredit har primo 2018 hver fået ansvaret for at forvalte ca. 141 mio. kr.
Det kan oplyses, at kommunen mindst hver andet år vurderer de opnåede investeringsresultater. Det er hensigten at udskifte den dårligste porteføljemanager, såfremt kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt ud fra et forrentningsmæssigt
synspunkt. Det forventes, at hver porteføljemanager i 2020 leverer en forrentning
på ca. 1,0 mio. kr. årligt.
08.32.24

Indskud i Landsbyggefonden
Almene boliger
På Byrådets møde 29.6.2016 pkt. 110 (Budget 2016 - 2019) blev det forudsat, at der
ved etablering af nye boligområder skulle lægges vægt på et bæredygtigt balanceret boligudbud med både ejer- og lejeboliger. På baggrund heraf blev der i budget
2016-2019 afsat i alt 40,0 mio. kr. til grundkapital til almene boliger.
Af de afsatte 40 mio. kr. resterer 22,3 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Disse
midler blev ved budgetvedtagelsen 2020 - 2023 budgetlagt med hhv. 9,3 mio. kr. i
2020, 9,0 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022. Der er ikke afsat budget til grundkapital i 2023.

25.643

Der er i perioden 2020 – 2023 budgetlagt med nedenstående grundkapital:
Hele 1.000 kr.

Budget
2020
8.300
6.700
8.400

Pulje – Almene boliger
Grundkapital Lejerbo afd. 45 – 1, Farum
Grundkapital Bofællesskabet Ydungård
(Langhusgrunden)
Grundkapital Lillevang
Seniorbofællesskabet Generationernes Hus, Farum
I alt

Budget
2021
9.000

Budget
2022
5.000

11.000
2.243
25.643

20.000

5.000

Andel almene boliger
Andelen af almene boliger i Furesø Kommune udgør ultimo 2018 27,7 pct. Andelen
af almene boliger i de øvrige kommuner i hovedstadsområdet udgør gennemsnitlig
23,4 pct. I den samlede statistik på landsplan placerer det Furesø Kommune på en
13. plads (største andel almene boliger ift. samlede antal boliger).
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet – Nøgletal.dk.

08.32.25

Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter
Lån ydes til pensionister iflg. Lov nr. 202 af 18. maj 1982, om lån til betaling af ejendomsskatter. Det forventes, at antallet af lånesager vil udgøre ca. 1.100 ved udgangen af regnskabsår 2020. Lånene forrentes med en rente svarende til markedsrenten, der fastlægges af Social- og Indenrigsministeriet pt. udgør den 0,69 %.
Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter (Pensionister) – indtægt
På baggrund af tidligere års erfaringer er der budgetlagt med en indfrielse på ca.
21,0 mio. kr. årligt af tidligere udbetalte lån.
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Deponerede beløb for lån m.v.

-23.700

Deponerede beløb vedrørende Furesøaftalen
I september 2015 afsluttede Indenrigsministeriet og Furesø Kommune genforhandlingen af Furesøaftalen. Den nye Furesøaftale betød bl.a. en omlægning af kommunens lån og swap-aftaler til ét samlet statslån på knap 3,0 mia. kr. til en fast rente
på 1,25 pct. og en løbetid på 24 år.

-20.000

Aftalen betød en årlig besparelse på renter og afdrag på ca. 74,0 mio. kr. i forhold til
det oprindelige budgetforslag 2012, fordelt med 52,0 mio. kr. på renter og 22,0 mio.
på afdrag.
Ifølge Furesøaftalen var kravet om deponering 25,0 mio. i 2011, 50,0 mio. i 2012 og
2013, i alt 125,0 mio. kr. ultimo 2013. Som følge af aftale mellem Furesø Kommune
og Social- og Indenrigsministeriet, jf. BR i oktober 2015, frigives denne deponering
med 20,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Den sidste rate på 5 mio. kr. frigives i
2022.
Den resterende besparelse der er i aftalen, svarende til 92,0 mio. kr. (ud af den
samlede besparelse på 217 mio.kr.), er placeret i obligationer samt kommunens
kapitalforvaltere under likvide aktiver. Disse midler, er en del af kommunens kassebeholdning.
Renteudviklingen betød, at det i 2016 var gunstigt at omlægge statslånet til et lån
på markedsvilkår i Kommunekredit, med en dertilhørende besparelse på årligt 13,5
mio. kr.
Frigivelse af deponering vedr. Svanepunktet
I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt (Svanepunktet)
har Furesø Kommune en deponeringsforpligtigelse vedrørende den del af plejecenteret, der kan henføres til servicearealer og genoptræningscenter.
Deponeringsforpligtigelsen er opgjort efter, at der er fratrukket servicearealer og
genoptræningscenter for Søndersø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet
disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 29,4 mio. kr. ultimo 2019.

-1.400

HMN
Furesø Kommunes andel af provenuet ifm. salg af HMN udgør 20,848 mio. kr. Furesø Kommunes provenu er indgået i kommunens kassebeholdning i foråret 2018.
Der skal efter gældende regler foretages deponering på 80 % af det modtagne provenu efter udlodning ifm. salget af HMN. Det deponerede beløb frigives med en 10del årligt startende i 2019.
Der skal samtidig ske en forretning af dette beløb (16,7 mio. kr.) svarende til i alt
0,167 mio. kr. Renten er beregnet som 0,1 % af 16,7 mio. kr. over en 10-årig periode. Forrentningen frigives ligeledes med en 10-del årligt.
Samtidig er kommunen modregnet med 20 % af provenuet i bloktilskuddet svarende til 4,2 mio. kr. i 2019.

-2.000

Frigivelse deponering vedr. salg af HMN. Der er forudsat en deponeringsfrigivelse
på 2,0 mio. kr. i 2020.
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Ny Vestergårdsvej 21 - 23
Byrådet godkendte den 29. maj 2019 pkt. 17 deponering af 6,8 mio. kr. for husleje
til lejemålet på Ny Vestergårdsvej 21-23 i Værløse til brug for hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen. Da der ikke er ledig låneramme i 2019 skal der deponeres 6,8
mio. kr. iht. Lånebekendtgørelsen.

-300

Den deponerede sum frigives med 1/25-del hvert år svarende til 0,3 mio. kr. årligt.
Frigivelsen af deponeringen sker første gang i 2020.
Kirkelige skatter og afgifter
Ligesom udskrivningsgrundlaget for personskatterne omfatter valg af statsgaranti
udskrivningsgrundlaget for den kirkelige ligning. For 2020 er det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag fastsat til 6.914,8 mio. kr. svarende til et samlet provenu på
44,8 mio. kr.

44.310
-44.946

Ballerup – Furesø provstiudvalg har på baggrund af udskrivningsgrundlaget for den
kirkelige ligning fastsat udskrivningsprocenten til 0,65 og udmeldt ligningsbeløb for
kommunens kirkekasser og tilskud til provstiudvalgskassen.
Idet kommunen valgte selvbudgettering i 2017 skal provstiets indtægter fra kirkeskatter reguleres svarende til en tilbagebetaling på 771 t. kr. i 2019. Da dette vil
belaste provstiudvalgskassen uforholdsmæssigt meget i 2019 er det aftalt at denne
efterregulering afregnes på kommunens mellemregningskonto således at provstiudvalget i 2019, 2020 og 2021 disponerer over 257 t. kr. mindre årligt end det
statsgaranterede kirkeskattegrundlag.
Landskirkeskatten fastsættes af Kirkeministeriet og i 2020 udgør den 10.252 t.kr.
Fordeling af midler i 1.000 kr.:
Landskirkeskat
Farum kirkekasse
Hareskov kirkekasse
Værløse kirkekasse
Provstikassen
I alt

10.252
15.006
3.911
13.476
1.665
44.310

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Det er kommunen der modtager ligningsbeløbet og foretager den efterfølgende
udbetaling til de kirkelige kasser, men det økonomiske ansvar for den kirkelige ligning ligger hos Provstiudvalget.

Afdrag på lån

104.142

Kommunens samlede langfristede gæld inklusiv de selvejende institutioner og ældreboliger, forventes at udgøre ca. 2.487 mio. kr. primo 2020. Med de nuværende
budgetterede låneoptagelser og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til
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2.452 mio. kr. ultimo 2020 og til 2.273 mio. kr. ultimo 2023.
08.55.63

Selvejende institutioner med overenskomst
Ryetbo Plejehjem – afdrag
Udgiften vedrører den del af kommunens tilskud til Ryetbo plejehjem som vedrører
afdrag på langfristet gæld.

08.55.70

Kommunekredit
Lån til betaling af ejendomsskatter og energi samt indefrysningslån
Se bemærkninger under renter for restløbetid m.m.

204

I 2012 er optaget et lån (2016 46728) på 17,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2011 er optaget et lån (2016 47727) på 23,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2013 er optaget et lån (2016 46729) på 5,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2014 er optaget et lån (2016 46730) på 7,5 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2015 er optaget et lån (2015 45189) på 11,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2016 er optaget et lån (2016 46847) på 13,5 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2017 er optaget et lån (2017 48322) på 36,4 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2018 er optaget et lån (2018 49887) på 25,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
I 2019 optages et lån på 48,5 mio. kr.

589
678
195
272
419
522
1.285
968
1.894

Kommunen forventer at optage et lån på 48,5 mio. kr. Lånet skal dække kommunens låneberettigede udgifter til ydede lån til betaling af ejendomskatter (2 mio.
kr.), energibesparende foranstaltninger (30 mio. kr.) samt ydede lån til alle kommunens ejere af fast ejendom – indefrysningsordning (16,5 mio. kr.).
Størrelsen på udgiften til afdrag på lånet fastlægges endeligt ved låneoptagelsen i
december 2019.

1.298

Lån til overtagelse af vejbelysning (2015 -45191)
I 2016 er der optaget et lån på 37,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
Lån – Furesøaftalen (2016 46343)
I forbindelse med omlægning af statslån til lån i Kommunekredit i 2016 blev kommunens lån omlagt til ét samlet lån i kommunekredit. Lånets hovedstol udgør ca.
2,6 mia. kr. Lånet udløber i 2040 og har en fast rente på 1,25 pct. I 2020 afdrages
lånet med 95,8 mio. kr.
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Hovedkonto 08 – Låneoptagelse

-69.700

Kommunekredit

-69.700

Tabel 22. Låneoptagelse 2020 – 2023
Mio. kr.

Budget
2020

Lån til betaling af ejendomsskatter
Energibesparende foranstaltninger:
Energiforanstaltninger
Genopretning af kommunens bygninger
Bygningsgenopretning/energioptimering
Klimatilpasning
Energi- og teknikområdet (drift)
Keep Focus samt ejendomsprogram
Kommunale energimedarbejdere
LED-belysning

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

2,0

2,0

2,0

2,0

22,5
5,0

22,5
5,0
6,5
0,8
1,4
1,0
1,0
25,0

22,5
5,0

22,5
5,0

0,8
1,4
1,0
1,0
13,6

0,8
1,4
1,0
1,0
13,6

65,2

47,3

33,7

0,8
1,4
1,0
1,0

Lånetilsagn fra ØIM:
Etablering af botilbud for socialt udsatte
voksne
Etablering af botilbud for socialt udsatte unge
Tilpasning af daginstitutionskapacitet
Etablering af botilbud (Tippevangen)

6,0
19,0
6,0

Samlet låneoptagelse

69,7

5,0
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