Furesø Kommune - Budget 2017
Indledende bemærkninger

F

orord

Furesø er en attraktiv bosætningskommune med fokus på stærke fællesskaber og livskvalitet. De seneste to
år er vi blevet knap end 1.800 flere Furesøborgere, og de kommende år er der lagt op til en række udviklingsprojekter, der fortsat vil udvikle velfærdsområderne samt styrke Furesø som grøn bosætningskommune. Gennem et langt sejt træk er det lykkedes i et bredt samarbejde i Byrådet at få styr på økonomien og
sætte gang i en positiv udvikling af kommunen. Dette understøttes af, at et samlet Byråd nu står bag budgettet for både 2017 og 2018.
Budgetaftale for 2017 og 2018
Det økonomiske grundlag for Furesø er solidt. Samtidig er vi – som resten af landets kommuner - udfordret
på flere områder. Det gælder eksempelvis i forhold til øgede udgifter på forvaltningsområder som voksenhandicap, sundhed og beskæftigelse. Det stigende befolkningstal medfører også øgede udgifter, da der
kommer flere børn i institutionerne og flere ældre, der har brug for pleje. På baggrund heraf er der indgået
en aftale om rammerne for kommunens økonomi for både 2017 og 2018. Dette giver tid til og mulighed for
at analysere og udvikle de store velfærdsområder. Forvaltningen vil på baggrund heraf sætte gang i udvikling af en række omstillingsplaner på voksenhandicap-, sundhed-, og beskæftigelsesområdet som vil imødekomme de udfordringer der ligger foran os.
Effektiviseringer og fortsat fokus på økonomistyring
For at sikre balance i økonomien og rum til udvikling er der indarbejdet effektiviseringer og besparelser i
størrelsesordenen knap 30 mio. kr. netto i 2017 for at få driften til at balancere. Dog sikrer den toårige
budgetaftale blandt andet, at der ikke – ligesom tidligere år - vil komme yderligere effektiviseringer og besparelser ud i årene. Det giver mulighed for at rette fokus på at arbejde for fagligt at udvikle kommunens
velfærdsområder på den længere bane.
Investeringer
Besparelser og effektiviseringer kan ikke stå alene. Der skal også investeres for at opretholde værdien af
kommunens veje, bygninger og anden infrastruktur og for at sikre en bæredygtig vækst og øget livskvalitet.
Det betyder, at budget 2017 også indeholder investeringer og udvidelser, der skal være med til at sætte en
ny retning for dele af kommunens udvikling. I 2017 bliver der investeret i at opretholde værdien af kommunens veje, bygninger og anden infrastruktur. Furesø Kommune har derfor de kommende år et ambitiøst
anlægsprogram.
Budget baseret på dialog
I budgetprocessen er berørte borgere, råd og foreninger m.fl. blevet inddraget. Samtidig har der været
afholdt borgermøde ligesom der er indkommet 40 høringssvar og input herfra er indgået i aftaleparternes
endelige vurdering og beslutninger vedr. budgettet. Der er også med denne budgetaftale givet løfte om, at
dialogen og samarbejdet fortsætter, når vi blandt andet arbejder videre med skolereform, FFO og de sociale opgaver.
Budgettet er dermed et fælles budget, som er med til at fastholde ambitionen om Furesø som attraktiv
grøn bosætningskommune med fokus på bæredygtig udvikling og en omsorgsfuld og effektiv service.
Med venlig hilsen
Ole Bondo Christensen
Borgmester

Christine Brochdorf
Kommunaldirektør
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æsevejledning

Budget for Furesø Kommune 2017 er inddelt i flere afsnit.
Efter en præsentation af Byrådet og udvalgene samt budgetaftalen består ”Budget 2017” af fire hovedafsnit. I det første hovedafsnit beskrives de overordnede forudsætninger, der ligger til grund for budgettet.
Afsnittet har til formål at give et indblik i Furesø Kommunes økonomi.
Dernæst indeholder budgettet et afsnit med hovedpunkter i budgettet. Her er det muligt at få et mere detaljeret indblik i budgettet. Efter hovedpunkterne kommer et afsnit med diverse oversigter.
I det sidste afsnit kommer hvert fagudvalgs driftsbevillinger samt de tilhørende budgetbemærkninger i
hvert sit kapitel. Kapitlerne indledes med et generelt områdespecifikt afsnit, hvori der bl.a. er en opgavebeskrivelse for området. Hvert udvalgsområde er opdelt i et antal aktivitetsområder som beskrives nærmere.
Desuden findes der diverse økonomiske oversigter.
Oplysningerne om Budget 2017 findes også på
http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/Budgetter/Budget2017.
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