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Tabel 1 – Økonomiudvalgets regnskab 2019 

Hele 1.000 kr. 
 

Opr. budget 
2019 

Ompl. Till.bev. 
Korr.  

budget 
2019 

Regnskab 
2019 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

  
 

              

Udgifter - i alt U 269.533 -1.006 -3.437 265.090 263.151 6.382 1.939 

Indtægter - i alt I -25.859 1.006 -1.348 -26.202 -26.780 921 578 

Netto - i alt N 243.674 0 -4.786 238.888 236.371 7.302 2.517 

  
 

       

Aktivitetsområde: 
 

       

Politisk organisation U 10891 56 144 11091 10446 445 645 

 I 0 -56 0 -56 -65 65 9 

  
 

       

Administrativ organisation U 258.641 -1.062 -3.581 253.999 252.705 5.937 1.294 

  I -25.859 1.062 -1.348 -26.146 -26.715 856 569 

 
 

Udvalgets ansvarsområde omfatter: 
 
Politisk organisation 

 Byråd 

 Valg 

 Kommissioner, råd og nævn 
 
Administrativ organisation – bl.a.: 
 Puljer – barselspulje, lønpulje og budgetpuljer til overførsler mellem budgetår og uforudsete udgifter 

 Forsikringsområdet 

 Tjenestemandspensioner 

 Kompetenceudvikling 

 Kommunalinformation og stillingsannoncer 

 Indtægter og gebyrer 

 Den central refusionsordning 

 Centrene (løn- og driftsrammer) 

 
 

Regnskabsresultat for Økonomiudvalget 
Økonomiudvalget havde i 2019 et oprindeligt udgiftsbudget på 269,5 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 25,9 
mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 265,1 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 26,2 mio. kr. Samlet set 
er der et merforbrug på 7,3 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. 
(netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på udgiftssiden og en 
merindtægt på 0,6 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2019 på udvalgets område. 
 

Ø 
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Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2019 Hele 1.000 kr. 

Bemærkning Beløb 

    

Overført fra 2018 til budget 2019 -4.929 

Furesø Kantine - overført mindreforbrug til indkøb af nyt betalingssystem 172 

Forsikringsområdet - overført mindreforbrug til etablering af vandstop 200 

Centre - overført mer- og mindreforbrug på løn- og driftsrammer 250 

Pulje til overførsel mellem budgetår - alle udvalg -5.551 

    

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019 378 

Økonomiudvalget   

Finansiering af webmaster 310 

Udmøntning af pulje afsat ifm. budgetvedtagelsen for 2019 til lønregulering ifm. rekrutteringsaftalen 
sundhedsområdet 

-1.417 

    

Udvalg for kultur, fritid og idræt   

Nedjustering af budget til Filmfonden 319 

    

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

Klippekort plejehjemsbeboere - fejlagtigt ikke budgetlagt -1.384 

    

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling   

Midlertidige flygtningeboliger - opsigelse af lejemål 150 

Færre udgifter til vejafvandingsbidrag til NOVAFOS 2.000 

Langkærgård - huslejeudgifter 100 

Grundskyld - tilbagekøb ejendomme fra DOMEA 600 

    

Udvalg for byudvikling og bolig   

Nedjustering af indtægtsbudget vedr. byggesagsgebyr -300 

    

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019 897 

Udvalg for digitalisering og innovation   

Omplacering fra ØU til UDI vedr. afledt drift af anlægsforslag UDI 101 - Aula -203 

    

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

Omplacering fra hjælpemiddeldepotet under USS til visitationen under ØU 300 

    

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling   

Besparelse vejbelysning 800 

    

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2019 -2.080 

Puljen til uforudsete udgifter   

Restbudget puljen til uforudsete udgifter tilføres kassebeholdningen -1.758 
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Bemærkning Beløb 

    

Udvalg for dagtilbud og familier   

Aktivitetsområde børn og unge med særlige behov - forventet udfordring ift. forventet regnskab 2019 -1.000 

    

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse   

Øge åbningstid i FFO1 - merudgifter -585 

    

Udvalg for beskæftigelse og erhverv   

Integrationsområdet - Merindtægt resultattilskud samt færre flygtninge og familiesammenførte 2.900 

    

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv   

Merforbrug ift. forventet regnskab 2019 vedr. ældre herunder køb af plejeboligpladser i andre kom-
muner 

-1.600 

Ensomhedsmidler afsat på finansloven for 2019 -792 

    

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling   

Mindreforbrug på budgettet til tabt huslejeindtægt 200 

    

Udvalg for byudvikling og bolig   

Opjustering af indtægtsbudget vedr. byggesagsgebyr 300 

    

Omplacering mellem udvalg:   

Omplacering af medarbejdere fra Socialsekretariatet til hjemmeplejen og genoptræningen under USS -318 

Omplacering fra Tværfagligt team (USS) til Socialsekretariatet 573 

    

Øvrige: 950 

    

Udmøntning af værdighedsmidler 2019 450 

UBEs andel social bedrageri 500 

    

Tillægsbevillinger - i alt -4.784 

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

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

 
Tabel 3 – Politisk organisation regnskab 2019 

Aktivitetsområde  
Politisk organisation 

  

Opr. 
budget 

2019 

Ompl. Till.bev.  Korr. 
budget 

2019 

Regnskab  
2019 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

2019 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

2019 

                  

Udgifter - i alt U 10.891 56 144 11.091 10.446 445 645 

Indtægter - i alt I 0 -56 0 -56 -65 65 9 

Netto - i alt N 10.891 0 144 11.035 10.381 510 654 

                  

Fælles formål U 270 0 0 270 211 59 59 

Byrådet U 7.781 0 300 8.081 7.849 -69 231 

Udvalgenes mødebespisning m.v. U 149 0 0 149 92 56 56 

Kommissioner, råd og nævn U 830 56 -56 830 616 214 214 

Kommissioner, råd og nævn I 0 -56 0 -56 -65 65 9 

Rådgivende arbejdsudvalg U 51 0 0 51 17 34 34 

Valg U 1.811 0 -100 1.711 1.660 151 51 

 

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på knap 0,7 mio. kr. ift. det korri-
gerede budget for 2019, hvoraf de væsentligste afvigelser er:  
 

Byrådet (06.42.41) 
Regnskabet på Byrådets bevillingsområde viser en 
mindreudgift på 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede bud-
get 2019. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt min-
dreforbrug vedr. byrådets vederlag, hvor udgiften til 
det faste vederlag har været budgetlagt for højt. Her-
udover har der været et mindreforbrug vedr. gratialer 
og receptioner ifm. jubilæer, da der ikke har været 
udbetalt/afholdt det antal gratialer/receptioner, der 
har været budgetlagt.  

 
Udvalgenes mødebespisning (06.42.41) 
Regnskabet ift. udvalgenes mødeaktiviteter er en 
mindreudgift på 56 t. kr. ift. det korrigerede budget 
2019. 
 

Kommissioner, råd og nævn (06.42.42) 
Regnskabet vedr. kommissioner, råd og nævn viser en 
mindreudgift på 0,2 mio. kr. ift. det korrigerede bud-

get 2019. Af mindreforbruget vedrører knap 0,1 mio. 
kr. husleje- og beboerklagenævnet, da der har været 
behandlet færre sager end forventet ved budgetlæg-
ningen. Herudover er der mindreudgifter (89 t. kr.) 
vedr. veteranrådet, hvor der kun har været afholdt 
udgifter i forbindelse med flagdagen.  

 
 
 
 

 

 

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

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

 
Tabel 4 – Administrativ organisation regnskab 2019 

Aktivitetsområde  
Administrativ organisation 

  Opr.  
budget 

2018 

Ompl.  Tillægs-
bev. 

Korr. 
budget 

2018 

Regnskab 
2018 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

                  

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

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

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

                  

Direktion og centerchefer U 15.245   -269 14.975 14.908 337 67 

                  

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

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

                  

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

  I -3.418 -1.148 -386 -4.952 -5.692 2.274 740 

 
 

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. ift. det korrigere-
de budget for 2019. 

 

. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib37OHp5bZAhUQZFAKHb1QC6AQjRwIBw&url=https://www.naspo.org/ContractAdministrationBestPractices&psig=AOvVaw1zTbtGXIuacN9j6CeKiypf&ust=1518178755382600
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Regnskabet vedr. administrativ organisation dækker over summen af en række afvigelser (mer-/mindreforbrug), hvor-
af de væsentligste er: 

 
Barselspuljen (06.45.51) 
Barselspuljen udviser et mindreforbrug i forhold til 
korrigeret budget 2019 på 0,1 mio. kr.  
Der er ved årets budgetopfølgninger tilført 3,2 mio. kr. 
til puljen. Barselsfraværet i 2019 var, specielt i årets 
første kvartaler markant højere end de foregående år,  
men fulgte derefter stort set mønsteret fra 2018. Sam-
let har puljen dækket 6.100 fraværstimer mere end i 
2018. 
 
Figur 1 - Barselsfravær

 

Budgetpuljer (06.52.76) 
Det oprindelige budget 2018 til puljen til overførsler 
mellem budgetår og uforudsete udgifter udgjorde 8,8 
mio. kr.  
I forbindelse med overførselssagen fra 2018 til 2019, 
der blev udvalgsbehandlet i april 2019, blev der an-
vendt 5,6 mio. kr.  
Ved budgetopfølgning I 2019 blev der anvendt netto 
1,8 mio. kr. af puljen og ved budgetopfølgning II 2019 
blev puljen tilført netto 1,0 mio. kr. I forbindelse med 
budgetopfølgning III pr. 30. september 2019 blev rest-
budgettet på 1,8 mio. kr. tilført kassebeholdningen.  

 
Forsikringer (06.52.74) 
Regnskabsresultat for 2019 på forsikringsområdet 
viser samlet et merforbrug på knap 0,9 mio. kr. (net-
to). 
 
Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Den samlede 
opkrævning årligt pr. fuldtidsansat består af AES-
bidrag (638 kr.), arbejdsskadeafgift samt 2 kr. i om-
kostninger. Merforbruget skyldes, at der i 2019 fejlag-
tigt er betalt bidrag for 2 kvartaler af 2018. 
 
Da Furesø Kommune er 100 % selvforsikret vedr. ar-
bejdsulykker og ansvarsskader skal eventuelle mindre-
forbrug hensættes til brug for dækning af fremtidige 
udgifter i forbindelse med arbejdsskader m.v. Der er i 
alt hensat 8,3 mio. kr. til dækning af forpligtigelser på 

arbejdsskadeområdet. Den samlede forpligtigelse 
ultimo 2019 er i januar 2020 opgjort til 8,3 mio. kr. af 
kommunens forsikringsmægler Willis Towers Watson. 
 
 

 
 

 
Tillidsrepræsentanter (06.45.51) 
Mindreforbruget vedr. frikøb af valgte tillidsrepræsen-
tanter udgør 0,2 mio. kr. i 2019. 
Kontoen er en mellemregningskonto, hvor de faglige 
organisationers frikøb af tillidsfolk posteres. 
Mindreforbruget skyldes indhentning af refusion fra 
de faglige organisationer tilbage fra tidligere regn-
skabsår. 
Kontoen til frikøb af HovedMED- og fællestillidsrepræ-
sentanter udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 
Efter den nye MED-aftale har der været nyvalg til 
medarbejderposterne.  
Dette har medført en kort periode uden udgift til en-
kelte af MED-repræsentanterne. 
Udgiften forventes fremover igen at svare til det bud-
getlagte. 
 

 
 

Kompetenceudvikling (06.45.51) 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. 
det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. Budgettet er 
ved budgetopfølgningerne i 2019 blevet nedjusteret 
med i alt 0,6 mio. kr.  
Mindreforbruget skyldes generel påholdende, herun-
der at forbruget af eksterne konsulenter er kraftigt 
reduceret. En stor del af den tværgående kompeten-
ceudvikling, herunder kommunes tværgående ledel-
sesudviklingsforløb løftes med interne ressourcer og 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0uJ_7qZbZAhWHYVAKHcp6AfIQjRwIBw&url=http://finans.borsen.dk/artikel/1/280565/finanstilsynet_vil_kulegrave_forsikringer_til_psykisk_syge.html&psig=AOvVaw1okxKGUcPYPDEvTRMRJjFb&ust=1518179550452292
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicqNqPt5bZAhUPb1AKHV9jCPoQjRwIBw&url=https://www.robert-spengler.de/mut-zum-perspektivwechsel-dann-gelingt-die-kommunikation-auch-mit-komplementaer-typen-33/&psig=AOvVaw3bbt05z79kQcJkkwcmGoc9&ust=1518183124168100
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medarbejdere. I overensstemmelse med vedtagelsen 
af Budget 2020 afsættes i samarbejde med HovedMED 
en pulje til tværgående kompetenceudvikling, hvortil 
der kan ansøges om tilskud til strategiske indsatser 
som er forankret i politiske beslutninger.  

 
Tjenestemandspension (06.52.72)  
Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pen-
sion til tjenestemænd, der er fratrådt med pension, og 
som har optjent pensionsalder i Farum eller Værløse 
Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne mod-
tager Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det 
drejer sig om de sager, hvor der har været tegnet 
forsikring i Sampension.  
Der forventedes i 2019 udbetalt tjenestemandspensi-
on til 343 pensionister inkl. børnepension, med bag-
grund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2018. 
Der blev i december 2019 udbetalt tjenestemandspen-
sion til 342 personer. 
 
Regnskab 2019 udviser et forbrug på 33,4 mio. kr. ift. 
et korrigeret budget på 32,8 mio. kr. Resultatet er 
således et merforbrug på 0,6 mio. kr. 
 
Merforbruget skyldes udbetaling af tjenestemands-
pension 3 år tilbage til Udbetaling Danmark for tidlige-
re ansat medarbejder, da Staten fejlagtigt ikke havde 
opkrævet Furesø Kommunes andel af pensionsforplig-
telsen til medarbejderen tilbage fra det tidspunkt, 
hvor vedkommende overgik til pensionsudbetaling fra 
Udbetaling Danmark (ATP).  
 

Almene boliger (00.25.18)  
Regnskabet omfatter følgende områder: 
 Lejetab (tomgangsleje) 
 Istandsættelse af fraflyttede boliger 
 

 
 
Lejetab (tomgangsleje) dækker over den husleje kom-
munen skal betale til boligselskaberne for ledige leje-
mål, hvor kommunen ikke har frasagt sig anvisnings-
retten. 
Istandsættelse af fraflyttede boliger vedrører istand-
sættelse for de lejligheder, hvor kommunen har haft 
anvisningsretten, såfremt de pågældende lejere ikke 
selv har haft mulighed for at betale regningen. Kom-

munen er derfor forpligtet til at betale istandsættel-
sen. 
 
Regnskabsresultatet vedr. lejetab samt istandsættelse 
viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. på udgiftssiden og 
en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.  
 
Kommunen har i 2019 anvendt kr. 1,588 mio. kr. på 
betaling af garantikrav fra almene boligorganisationer. 
Garantikrav er lovbestemt jf. Almenboliglovens § 59. 
Garantien dækker alene boliger, som er anvist af 
kommunen.  
Kommunens omkostninger er sammensat af: 
 
Tab ved manglende anvisning af boliger  
(tomgangsleje)  
Kommunens har refunderet udgifter for kr. 0,645 mio. 
kr. Heraf er der anvendt 0,2 mio. kr. på tomgangstab 
på ældreboliger. Det er hovedsageligt udlejningsvan-
skeligheder i afdeling Tibbevanghuse v/Hareskov-
Værløse Andelsboligforening i starten af året. Senere 
på året er der opstået forbigående udlejningsvanske-
ligheder for 7 ældreboliger på Plejecenter Lillevang. 
Endvidere er der anvendt 0,3 mio. kr. på tomme boli-
ger til flygtninge. Det vedrører hovedsageligt deleboli-
ger i Farum Midtpunkt. Enkelte beboere i nogle dele-
boliger og manglende anvisning af tomme boliger gør 
det vanskeligt at nedlægge deleboligerne. Én delebolig 
er nedlagt i starten af 2020. Udgiftsniveauet forventes 
at fortsætte i 2020. 
 
Tab ved manglende betaling for istandsættelse af 
boliger ved fraflytning  
Kommunens har refunderet udgifter for kr. 0,8 mio. kr. 
Heraf er der anvendt 0,4 mio. kr. til istandsættelse af 
ældreboliger. En række tab kan henføres til plejeboli-
ger, hvor dødsbo typisk behandles som 
læg.  Herud over er der anvendt 0,1 mio. kr. på ung-
domsboliger og knap 0,3 mio. kr. på familieboliger. 
Fraflyttere opkræves efterfølgende den manglende 
betaling for istandsættelse af boligen. 
 

Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendoms-
skat (06.45.51) 
Udgifterne til tinglysning af ejerpantebreve i forbindel-
se med lån til betaling af ejendomsskat udviser i for-
hold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 
157 t. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at der er 
ydet færre lån til betaling af ejendomsskat end forven-
tet ved det korrigerede budget.  
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD356N2LHZAhXHY1AKHTT8CS0QjRwIBw&url=https://www.licitationen.dk/article/view/585073/beboere_designer_selv_nye_aeldreboliger&psig=AOvVaw0OB-7GwpVnYMdq_IiWkWUi&ust=1519119708219462
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Den centrale refusionsordning / særligt dyre en-
keltsager (05.22.07) 
Udgifter afholdt jf. lov om social service på borgere ml. 
0-67 år er omfattet af den centrale refusionsordning 
(funktion 05.22.07). Ifølge refusionsordningen modta-
ger kommunen refusion til dækning af henholdsvis 25 
pct. og 50 pct. af udgifterne i de særligt dyre enkeltsa-
ger. Der er forskellige refusionssatser for børn og unge 
under 18 år samt for voksne ml. 18-67 år. For voksne 
mellem 18-23 år kan der under særlige omstændighe-
der hjemtages refusion jf. refusionssatserne for børn 
og unge. 
 
Refusionsindtægterne hjemtages på baggrund af ud-
gifter afholdt til bl.a. familiepleje, opholdssteder og 
døgninstitutioner for børn og unge, forebyggende 
foranstaltninger, hjemmeplejeydelser, hjælpemidler 
(herunder boligindretning og biler), kvindekrisecentre, 
længerevarende og midlertidige botilbud til voksne 
med særlige behov, aktivitets- og samværstilbud, 
merudgifter til børn og voksne med fysiske og psykiske 
vanskeligheder samt tabt arbejdsfortjeneste. 
 
I 2019 var det oprindelige budget på 14,9 mio. kr. Ved 
budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019 fik området tilført 
en indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr. (netto). Indtægts-
bevillingen var dels baseret på resultatet af den ende-
lige restafregning for regnskab 2018 (inklusiv berigti-
gelser for 2015-2017), som viste, at der kunne hjemta-
ges 2 mio. kr. yderligere i refusion. Endvidere viste en 
beregning, at det afsatte budget for 2019 var for højt i 
forhold til forventet regnskab 2019, og budgettet blev 
derfor nedjusteret med 1,1 mio. kr. 
 
Det korrigerede budget 2019 er på 15,8 mio. kr., og 
regnskabsresultatet er på 15,6 mio. kr., svarende til en 
forbrugsprocent på 100,1 pct. Der er hjemtaget ca. 
12.000 kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes af-
rundinger i forbindelse med indberetning til ministeri-
et. 
 
I maj 2020 foretages den endelige restafregning for 
regnskab 2019. Eventuelle mer- eller mindreindtægter 
vil indgå i regnskab 2020. 
 

 
 

Mulighedserklæringer (06.45.51) 
Der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ift. det 
korrigerede budget på 3,3 mio. kr. vedr. mulighedser-
klæringer. 
 
Mindreforbruget vedrører hovedsageligt beskæftigel-
sesområdet. 
 
Regnskabsresultatet på beskæftigelsesområdet udvi-
ser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ift. Det korrigere-
de budget på 3 mio. kr. 
 
Ved budgetopfølgning III 2019 blev budgettet forhøjet 
med 0,8 mio. kr. Dette skyldtes, at der blev arbejdet 
med meget svage borgere (restgruppe af langtidsledi-
ge), hvorfor der forventedes højere udgifter til erklæ-
ringer i disse sager. Det forventede merforbrug ud-
gjorde på dette tidspunkt 0,8 mio. kr. ift. det oprinde-
lige budget 2019. 
Mindreforbruget skyldes dels, at flere borgere har 
været tilstrækkeligt udredt (speciallægeerklæringer) i 
sagsbehandlingen end vurderet ved BOIII og dels, at 
afregningen for samme lægeerklæringer er sket tidli-
gere på året end vurderet. 
 

Løn- og driftsrammer administrationen (06.45) 
I henhold til gældende interne regler og som led i den 
interne styring er det den enkelte centerchefs ansvar 
at tilpasse den løbende effektivisering af de admini-
strative ressourcer. Det betyder, at der både kan over-
føres mindreforbrug og merforbrug vedr. løn- og 
driftsrammer mellem årene, således at der sikres den 
bedst mulige optimering af ressourcerne. 
Regnskabsresultatet for 2019 viser et mindreforbrug 
på 1,8 mio. kr. (netto). Mindreforbruget overføres ikke 
til 2020.  
 

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

 Renter 
 Tilskud- og udligning 
 Moms 
 Skatter 

 
Tabel 5 – Hovedkonto 7, regnskab 2019 

Hovedkonto 07   

Opr. 
budget 

2019 

 
Ompl. 

 

 
Till. bev. 

 

Korr. 
budget 2019 

 

Regnskab 
2019 

Rest korr. 
budget 

Forb. % 
 

                  

Udgifter - i alt U 406.375 0 27.588 433.963 430.714 3.249 99,3 

Indtægter – i alt I -2.995.654 0 -41.016 -3.036.670 -3.041.789 5.119 100,2 

Netto – i alt N -2.589.279 0 -13.428 -2.602.707 -2.611.075 8.369 100,3 

                  

Renter U 31.638   1.050 32.688 31.814 874 97,3 

  I -7.250   -615 -7.865 -12.498 4.633 158,9 

Tilskud- og udligning U 374.737   26.538 401.275 402.312 -1.037 100,3 

  I -244.995   -42.192 -287.187 -288.030 843 100,3 

Moms U       0 -3.310 3.310  

Skatter I -2.743.409   1.791 -2.741.618 -2.741.363 -255 100,0 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende hovedkonto 07 en merindtægt på 8,5 mio. kr. som primært kan hen-
føres til merindtægter fra renter samt modtaget momsrefusion vedr. 2019.  
 

 
 
  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj26s_zgaLhAhXhwqYKHdBHDNAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/no/kalkulator-telle-hvordan-beregne-1019936/&psig=AOvVaw2ftQRZy5Lru-OxwTfcjFKF&ust=1553765495144057
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Renter 
 
 
Tabel 6 – Renter, regnskab 2019 

Renter   

Opr. 
budget 

2019 

 
Till. bev. 

 

Korr. 
budget 

2019 
 

Regnskab 
2019 

Rest korr. 
budget 

             

Udgifter - i alt U 31.638 1.050 32.688 31.813 875 

Indtægter – i alt I -7.250 -615 -7.865 -12.498 4.633 

Netto – i alt N 24.388 435 24.823 19.315 5.508 

              

07.22 Renter af likvide aktiver U   500 500 553 -53 

  I -4.400 -350 -4.750 -10.211 5.461 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender U   700 700 568 132 

  I -150 -350 -500 -386 -114 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender i -2.700 85 -2.615 -1.901 -714 

07.35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder U 102   102 14 88 

07.52 Renter af kortfristet gæld U 1.000   1.000 587 413 

07.55 Renter af langfristet gæld U 30.536 -150 30.386 30.091 295 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende renter en merindtægt på 5,8 mio. kr. når det sammenholdes med det 
korrigerede budget 2019. 
 

Renter af likvide aktiver (07.22) 
07.22.05 
Under funktionen er der registreret en udgift på knap 
0,6 mio. kr., der vedrører overtræksrenter kommunen 
har betalt til banken vedr. kommunens kassekredit. 
Beløbet var oprindeligt ikke budgetlagt. 
 
07.22.08 
Årets regnskabsresultat udviser en indtægt på 10,2 
mio. kr. Der var oprindeligt budgetlagt med en indtægt 
på 4,4 mio. kr. Den større renteindtægt i forhold til det 
korrigerede budget på ca. 5,5 mio. kr. kan henføres til 
udbytter og realiserede renteindtægter fra kommu-
nens kapitalforvaltere. 
 

 
Renter af kortfristede tilgodehavender (07.28) 
07.28.14 
På denne funktion er der netto registreret mindreind-
tægter på 0,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede bud-
get. Indtægterne vedrører beregning af renter ved for 
sen betaling af krav til kommunen.  
 
 

07.28.15 
Under denne funktion var der budgetlagt med en 
renteudgift på 0,7 mio. kr. Ved årets udgang er der 
realiseret en samlet renteudgift under denne funktion 
på 0,6 mio. kr. Udgifterne vedrører diverse renter og 
gebyrer i forbindelse med for sen betaling af fakturaer 
mv.  
 

 
Renter af langfristede tilgodehavender (07.32) 
07.32.23 
Under denne funktion var der forventet en renteind-
tægt på 0,1 mio. kr. i forbindelse med opkrævning og 
administration af lån til beboerindskud. Ved årets 
udgang var der registreret en indtægt på 12.000 kr. 
 
07.32.25 
Under denne funktion var der forventet en renteind-
tægt på 2,6 mio. kr. i korrigeret budget 2019. Samlet 
set er der under funktionen bogført en indtægt på 1,9 
mio. kr. Ved årets udgang var der registreret en rente-
indtægt på 0,9 mio. kr. vedr. kommunens lån til Furesø 
Spildevand, 0,9 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejen-
domsskatter, samt knap 0,1 mio. kr. som hidrører fra 
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garantiprovision for de lån som Furesø Kommune 
garanterer for.   
 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 
(07.35) 
07.35.35 
Ved årets udgang er der registreret en renteudgift på 
0,01 mio. kr. Udgiften er opgjort på baggrund af mel-
lemværendets størrelse primo og ultimo regnskabs-
året. Der var forventet en udgift på 0,1 mio. kr., men 
på grund af det lave renteniveau er der realiseret en 
mindre renteudgift end forventet. 
 

Renter af kortfristet gæld (07.52) 
07.52.56 
Budget 2019 udgør 1 mio. kr. Ved årets udgang er der 
realiseret en udgift på 0,6 mio. kr. Renteudgifterne 
kan henføres til tilbagebetalinger af for meget opkræ-
vet grundskyld hos borgerne i forbindelse med SKAT`s 
nedsættelser af grundværdierne.  
 

Renter af langfristet gæld (07.55) 
07.55.63 
Under denne funktion er der forventet en udgift på 0,2 
mio. kr. i renteudgifter vedr. kommunens selvejende 
institutioner. Udgiften vedrører Ryetbo og regnskabs-
resultatet svarer til forventningen i korrigeret budget 
2019. 
 
07.55.70 
Under denne funktion registreres udgifter til kommu-
nens lån i Kommunekredit. Ved årets udgang er der 
god overensstemmelse mellem korrigeret budget 
(30,2 mio. kr.) og regnskab 2019 på 29,9 mio. kr. 

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

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlaexgqLhAhVMdJoKHf0HDjAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hedensted.dk/borger/oekonomi-og-tilskud/folkepension-og-tillaeg/helbredstillaeg&psig=AOvVaw29GPd4-5CBuBPfVJta1oRn&ust=1553765679510160
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Tilskud- og udligning 
 
 
Tabel 7 – Tilskud- og udligning, regnskab 2019 

Tilskud- og udligning 

 Opr. 
budget 

2019 

Korr. 
budget 

2019 

Regnskab 
2019 

Rest korr. 
budget 

2019 

          

Udgifter - i alt U 374.737 401.275 402.312 -1.037 

Indtægter – i alt I -244.995 -287.187 -288.030 843 

Netto – i alt N 129.742 114.088 114.282 -194 

      

07.62 Udligning og generelle tilskud U 374.737 401.275 402.312 -1.037 

 I -244.995 -287.187 -288.030 843 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende tilskud- og udligning en merindtægt på 0,2 mio. kr.   

 
 

 
 
Udligning og generelle tilskud (07.62) 
07.62.80 
Statstilskuddet til kommunen er 122 t. kr. højere end 
forudsat i korrigeret budget 2019.  
 
07.62.81 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2019 i forhold til 
korrigeret budget 2019. 
 
 
 
 
 

07.62.82 
Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne er 5 
t.kr. lavere end forudsat. 
 
07.62.86 
Der er en lille difference på særlige tilskud på netto 
321 t. kr. i merudgifter i forhold til korrigeret budget 
2019. Differencen vedrører hovedsageligt hovedstads-
puljen til kommuner med økonomiske vanskeligheder, 
hvor bidraget har været 1.042 t. kr. højere, mens 
kommunens tilskud fra puljen har været 846 t. kr. 
højere.

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEiq6TgqLhAhXmx6YKHXkkBQ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/nyheder/indland/forstaa-robin-hood-systemet-mister-eller-faar-din-kommune-penge&psig=AOvVaw0bHioEi5DIGg4Fv0eK4s-V&ust=1553765620539115
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Moms 
 
 
Tabel 8 – Moms, regnskab 2019 

Moms 

 Opr. 
budget 

2019 

Korr. 
budget 

2019 

Regnskab 
2019 

Rest korr. 
budget 

2019 

          

Udgifter - i alt U 0 0 -3.310 3.310 

Indtægter – i alt I 0 0 0 0 

Netto – i alt N 0 0 -3.310 3.310 

      

07.65 Moms U 0 0 -3.310 3.310 

 I 0 0 0 0 

 
 

Moms (07.65) 
07.65.87 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende refusion af købsmoms en indtægt på 3,3 mio. kr.   
Indtægten skyldes en berigtigelse af moms vedrørende 2016 og 2017, der først er indtægtsført i 2019.
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Skatter 
 
 
Tabel 9 – Skatter, regnskab 2019 

Skatter 

 Opr. 
budget 

2019 

Korr. 
budget 

2019 

Regnskab 
2019 

Rest korr. 
budget 

2019 

           

Udgifter - i alt U -2.746.409 -2.741.618 -2.741.363 -255 

Indtægter – i alt I     

Netto – i alt N -2.746.409 -2.741.618 -2.741.363 -255 

      

07.68 Skatter U     

 I -2.746.409 -2.741.618 -2.741.363 -255 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende skatter en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.   
 

Skatter (07.68) 
07.68.90 - Indkomstskat 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2019 i forhold til 
vedtaget budget 2019. 
 
07.68.92 - Selskabsskat 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2019 i forhold til 
vedtaget budget 2019. 
 
07.62.93 – Anden indkomstskat 
Der er ingen afvigelse i regnskab 2019 i forhold til 
vedtaget budget 2019. 
 

 
 
 
 
07.68.94 – Grundskyld 
Under grundskyld er der registreret en mindreindtægt 
på ca. 173 t. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. 
 
07.68.95 - Dækningsafgifter 
Der er en mindeindtægt på dækningsafgift på forret-
ningsejendomme på 81 t. kr. i forhold til korrigeret 
budget 2019.  
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-rtqcg6LhAhUkzqYKHTS6C8IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/nyheder/indland/hiver-mere-end-1000-mia-ind-paa-skatter-og-afgifter-saadan-bliver-pengene-brugt&psig=AOvVaw0KzSAL7xMNFJjCBXelO-Hk&ust=1553765888980559
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Hovedkonto 08 – Balanceforskydninger 
 
 
Hovedkonto 08 omfatter: 

 Balanceforskydninger 
 

Tabel 10 – Balanceforskydninger, regnskab 2019 

Hovedkonto 08 
  Opr.  

budget 
2019 

Ompl. Till. bev. Korr. 
budget 

2019 

Regnskab 
2019 

Rest korr. 
budget 

2019 

 Hele 1.000 kr.               

Udgifter - i alt  U 161.382 0 -48.341 113.041 128.055 -15.014 

Indtægter - i alt  I -135.990 0 -11.866 -147.856 -123.711 -24.145 

Netto - i alt  N 25.392 0 -60.207 -34.815 4.344 -39.159 

                  

082201 Kontante beholdninger U 0   -75.879 -75.879 -380 -75.499 

082201 Kontante beholdninger I -24.576     -24.576 3 -24.579 

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. U         -45.136 45.136 

082208 Realkreditobligationer U         9.534 -9.534 

082512 Refusionstilgodehavender U         141 -141 

082513 Andre tilgodehavender hos staten U         12.186 -12.186 

082814 Tilgodehavender i betalingskontrol U         13.534 -13.534 

082817 Mellemregninger med følgende regnskabsår U         -22.418 22.418 

083220 Pantebreve I         -8 8 

083223 Udlån til beboerindskud U         499 -499 

083224 Indskud i Landsbyggefonden m.v. U 3.000   11.423 14.423 13.092 1.331 

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U     16.500 16.500 17.701 -1.201 

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender I -2.225     -2.225 -6.926 4.701 

083227 Deponerede beløb for lån m.v. U 12.400     12.400 1.000 11.400 

083227 Deponerede beløb for lån m.v. I -25.650 -4.164 10.964 -18.850 -43.200 24.350 

083837 Staten U         -2 2 

084242 Legater U         -93 93 

084243 Deposita U         -17.381 17.381 

084546 Legater U         93 -93 

084547 Deposita I         17.322 -17.322 

085050 Kassekreditter og byggelån I     -10.000 -10.000 -10.000 0 

085152 Anden gæld I         -114 114 

085253 Kirkelige skatter og afgifter U 44.583     44.583 44.577 6 

085253 Kirkelige skatter og afgifter I -44.839     -44.839 -42.412 -2.427 

085256 
Anden kortfristet gæld med indenlandsk beta-
lingsmodtager 

I         -24.127 24.127 

085259 Mellemregningskonto U         98 -98 

085259 Mellemregningskonto I   4.164   4.164 52.953 -48.789 

085563 Selvejende institutioner med overenskomst U 204     204 204 0 
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Hovedkonto 08 
  Opr.  

budget 
2019 

Ompl. Till. bev. Korr. 
budget 

2019 

Regnskab 
2019 

Rest korr. 
budget 

2019 

 Hele 1.000 kr.               

085570 Kommunekreditforeningen U 101.195   -385 100.810 100.806 4 

085570 Kommunekreditforeningen I -38.700   -12.830 -51.530 -67.200 15.670 

 
Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende Hovedkonto 08 en mindreindtægt på 39,2 mio. kr. i forhold til korri-
geret budget 2019.  
 

Forskydninger i likvide aktiver (08.22) 
08.22.01 
Under denne funktion registreres kommunens kontant 
kasser samt træk på kassebeholdningen. 
 
08.22.05 
Under denne funktion registreres kommunens indskud 
i pengeinstitutter, samt kommunens kassekredit. Sam-
let set er der registreret en gæld på kommunens kas-
sekredit således, at der ultimo året netto er registreret 
et udlån til kommunen per den 31. december 2019 på  
327,1 mio. kr. I forhold til primo året er der en stigning 
i træk på kassekreditten på 45,3 mio. kr. som kan hen-
føres til kommunens kassekredit. 
 
08.22.08 
Under denne funktion registreres kommunens obliga-
tionsbeholdning samt kommunens indskud hos kapi-
talforvaltere. Samlet set er der sket en nedgang af 
beholdningerne under denne funktion på 16,4 mio. kr. 
Faldet kan især henføres til et fald i kommunens egen 
obligationsbeholdning, hvor der ikke er geninvesteret 
efter udtrækning af obligationer. 
For beholdningen varetaget af kapitalforvalterne gæl-
der, at der er sket en forøgelse på knap 22 mio. kr. 
 

Forskydninger i tilgodehavender hos staten 
(08.25) 
08.25.12 
Funktionen er tilgodehavender hos staten på refusi-
onsbelagte områder. I løbet af året er tilgodehavendet 
faldet med 0,14 mio. kr., hvilket kan henføres til rest-
afregning for blandt andet kontanthjælpsområdet mv.  
 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 
øvrigt (08.28) 
08.28.14 
Under denne funktion registreres tilgodehavender og 
indbetalingerne hos borgerne, via kommunens op-
krævningssystem. Kravene udlignes den første måne-
den efter, eller løbende ved afdragsordninger.  
De likvide konti udlignes ved elektronisk indlæsning af 
indbetalinger og registrering af indbetalinger i ban-
ken.    

08.28.17 
Under denne funktion registreres ”teknisk” mellem-
regning med nuværende og efterfølgende regnskabs-
år. Saldoen er ”teknisk” og udlignes automatisk i det 
efterfølgende regnskabsår. Kontoen er faldet med 
22,4 mio. kr. i forhold til primo 2019. 
 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender i 
øvrigt (08.32) 
08.32.21 
Kontoen for aktier og andelsbeviser indeholder kom-
munens andele i HNM, Vest Forbrænding, Novafos, IT-
forsyningen samt Frederiksborg Brand og Redning, 
som skal optages til indre værdi efter ejerandel.   

 
08.32.23 
Kontoen indeholder kommunens tilgodehavender for 
lån ydet til beboerindskud. Kontoen udviser en stig-
ning på 0,1 mio. kr. 
 
08.32.24 
Kontoen udviser en saldo på 0 kr. Kontoen vedr. ind-
skud i Landsbyggefonden som regnskabsmæssigt skal 
nulstilles ved regnskabsårets udgang. 
Der er i 2019 udbetalt 19,9 mio. kr. vedr. grundkapital 
samt modtaget 6,8 mio. kr. i statstilskud.  
Se tabel 11 og 12 for yderligere oplysninger omkring 
grundkapital. 
 
08.32.25 
Funktionen indeholder langfristede udlån.  
Saldoen består hovedsageligt af lån ydet til pensioni-
ster til betaling af ejendomsskatter som netto er for-
øget med 10,7 mio. kr. Ved årets udgang er der regi-
streret et tilgodehavende på 248,3 mio. kr. (netto). 
Herudover indeholder funktionen bl.a. depositum ifm. 
med køb af foranstaltninger for voksne (6,8 mio. kr.) 
Derudover er der under funktionen registreret for-
skydninger i lån til betaling af stigning grundskyld (I-
lån). Saldoen er ved udgangen af 2019 26,3 mio. kr. 
 
08.32.27 
Kontoen indeholder deponerede midler som frigives 
over de kommende regnskabsår. Ved årets udgang er 
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der vedr. deponeret 45,0 mio. kr. vedr. Furesø aftalen 
samt 29,4 mio. kr. vedr. Plejecenter Svanepunket, 38,2 
mio. kr. vedr. salg af HMN samt 6,8 mio. kr. vedr. Ny 
Vestergårdsvej 21-23 (Widex). 

 
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 
m.v. (08.42) 
08.42.43 
Under denne funktion er der registreret kommunens 
legater, der foreligger kontant. 
 

Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 
m.v. (08.45) 
08.45.47 
Under denne funktion er der registreret gæld vedr. 
legater samt skadesløsbreve vedr. lån ydet til betaling 
af ejendomsskatter (372,7 mio. kr.), samt garantier 
vedr. arbejder og entrepriser. 
 

Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51) 
08.51.52 
Denne funktion indeholder registrering af gæld til 
staten for diverse refusionsbelagte områder. Gælden 
til staten er ved årets udgang faldet med 0,2 mio. kr. 
når der sammenlignes med 2018.  
 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52) 
08.52.53 
Kontoen viser kommunens mellemværende med kir-
ken vedr. en efterregulering for 2016. Beløbet udgør i 
2019 2,4 mio. kr.  
 

08.52.56 
Kontoen viser leverandørgælden ved årets udgang, 
som blandt andet er registreret i kommunens beta-
lingssystemer. Gælden er steget med 24,1 mio. kr., når 
der sammenlignes med regnskabsår 2018.  
 
08.52.59 
Under denne funktion registreres diverse mellemreg-
ningskonti, som kommunen anvender til administrati-
on af flere forskellige områder herunder lønsystem, 
feriepenge, moms osv. Gælden under denne funktion 
er ved årets udgang faldet med 75,4 mio. kr. (netto). 
 

Forskydninger i langfristet gæld i øvrigt (08.55) 
08.55.63 
Under denne funktion er registreret gæld til selvejen-
de institutioner. 
 
08.55.70 
Under denne funktion er registreret kommunens øvri-
ge langfristede gæld til Kommunekredit. I årets løb er 
gælden netto faldet med 33,6 mio. kr. Under funktio-
nen er der i årets løb registreret låneoptagelse på 67,2 
mio. kr. samt afdrag på 108 mio. kr. 
Under denne funktion indgår nu også kommunens 
gæld i forbindelse med Furesø aftalen og restgælden 
vedr. dette lån udgør 2.226 mio. kr. 
 
08.55.77 
Under denne funktion registreres kommunens langfri-
stede gæld vedrørende ældreboliger. Gælden udgør 
13,6 mio. kr. med udgangen af 2019.
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Grundkapital 2019 
Der var i 2019 oprindeligt budgetlagt med i alt 3 mio. kr. til grundkapital. I forbindelse med overførselssagen, der blev 
behandlet på Byrådets møde i april 2019 blev der overført uforbrugte midler på 20,5 mio. kr. fra 2018 til 2019. Bud-
gettet blev ved budgetopfølgning I og II tilrettet ift. forskydninger i grundkapital således, at det korrigerede budget 
2019 udgjorde i alt 14,4 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat blev på 13,1 mio. kr. Der genbevilges 1,5 mio. kr. i 
2020 jf. tabel 12. 
 
Tabel 11 – grundkapital (budget) 

Budgetoverblik 2019 

Opr.  
budget 

Overført 
fra 2018 

BO I BO II BO III Korr.  
budget 

Regn-
skab 
2019 

Rest 
budget 

    
 

            

I alt 3.000 20.500    14.423 13.092 1.331 

          

Almene boliger - statstilskud     -6.834 -6.834 -6.834 0 

Almene boliger 3.000  -2.325   675 0 675 

Grundkapital Midgård seniorbofællesskab  5.600    5.600 5.567 33 

Grundkapital Lejerbo afd. 45-2 Farum  3.600 200   3.800 4.046 -246 

Grundkapital Sydlejren (Furesø boligselskab)  9.000 -118   8.882 8.882 0 

Grundkapital Jonshøj (voksenbofællesskab)  300    300 0 300 

Grundkapital Ydungård (Langhusgrunden)  2.000    2.000 1.431 569 

Grundkapital Generationernes Hus   2.243 -2.243  0   

 
Tabel 12 – grundkapital (overførsel) 

Grundkapital - overføres fra 2019 til 2020 Hele 1.000 kr. 

    

Pulje almene boliger – uforbrugt  675 

Grundkapital Jonshøj 300 

Grundkapital Ydungård 569 

  1.544 

 


