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1.

Beslutning: Budgetopfølgning I - 2022

Sagsnr.: 22/708

Beslutningstema
Beskæftigelse og erhverv skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Beskæftigelse og erhverv til
godkendelse.
Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en
større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde,
øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter
som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat
handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj
udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en
udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og erhverv samlet vil
udvise et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. (netto) i 2022. Budgetopfølgningen er udarbejdet
primo april 2022 og afspejler den viden, der på tidspunktet er kendt i forvaltningen.
Der er usikkerhed omkring prognosen vedr. kontante ydelser, integration og førtidspension
(seniorpension). På den ene side har der – siden budget 2022 blev vedtaget – været en positiv
udvikling i beskæftigelsen generelt, som betyder, at ledigheden primo 2022 ligger lavere end
forventet. På den anden side er udbetalingerne af sygedagpenge i årets første måneder
historisk høje grundet særlige refusionsregler(corona), og ledigheden er i årets første kvartal
på niveau med udgangen af 2021 og dermed status quo. Den forventede generelle økonomiske
udvikling er ikke klar, og der mangler opdaterede økonomiske prognoser fra Finansministeriet
på nuværende tidspunkt.
Krigen i Ukraine har medført øgede udgifter til de ukrainske flygtninge, men også her er
udviklingen uklar – nogle flygtninge er allerede rejst tilbage, og der vurderes umiddelbart at
være gode muligheder for at finde jobs til de ukrainere, som får opholdstilladelse, og som
dermed ikke har behov for modtage integrationsydelse.
Antallet af førtidspensioner stiger generelt på landsplan og i Furesø. Hertil kan der konstateres
en ikke ubetydelige søgning til seniorpensionsordningen (ny fra 2019), hvilket medfører en
stor udgiftsstigning i 2022. Prognosen for tilgangen til seniorpension vanskeliggøres af, at det
er Udbetaling Danmark, som varetager sagsbehandlingen, og forvaltningen har dermed
begrænset indsigt i antallet af sager.
Der foreslås ikke, at der foretages omplacering af midler mellem aktivitetsområderne ved
denne budgetopfølgning. Behovet for omplaceringer revurderes ved budgetopfølgning II og
III.
Drift
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Udvalg for beskæftigelse og erhverv har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 524,9 mio. kr.
og et indtægtsbudget på 99,8 mio. kr., svarende til 425,1 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.
Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug 97,2 mio. kr., hvilket svarer til 22,9 pct. af
budgettet.
På budgetopfølgning I foreslås en justering på 28.172 kr. af det korrigerede budget for UBE,
og der forslås omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder jf. bilag 2.
Tabel 1: Budgetopfølgning I – Udvalg for beskæftigelse og erhverv, pr. 31.3.2022
Opr.
Korr.
Forbrug Ompl.*
Tillægsbev.
Nyt
Forv.
budget Budget* pr. 31.3.
og ompl.
korr.
regnskab
mellem
budget
fagudvalg* efter BO
I
Kr. 1.000
a
b
c
d
e
=b+d+e
Integration
8.099
8.099
1.624
0
8.099
8.099
Kontante
ydelser
Arb.mrkdsordn.
Erhverv

210.311

210.311

50.455

0

210.311

188.840

47.332

47.332

8.181

0

47.360

44.360

1.997

1.997

1.218

0

1.997

1.997

Førtidspension
Netto - i alt

157.392

157.392

35.676

0

157.392

164.760

425.132

425.132

97.154

0

425.160

408.056

28

28

*Der er ikke siden budgetvedtagelsen foretaget omplaceringer
Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.
Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1
Økonomioversigt og Bilag 2 Omplaceringer.
Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.
Aktivitetsområde - Integration
Antallet af borgere på ydelse pr. 31/3 er lidt lavere end det budgetlagte, men de ukrainske
flygtningen vil i takt med opnået opholdstilladelse komme på ydelse. Det er dog
forventningen, at en betydelig del af flygtningene vil kunne komme i job, og dermed afgår fra
ydelse. Der forventes ekstra udgifter i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge
samt kost og logi hos private i størrelsesorden 1 mio. kr. Der udestår afklaring af tilskud fra
staten til dette formål, men det er forventningen at kommunerne under et kompenseres for
udgifterne. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for 2022 at være i balance.
Aktivitetsområde – Kontante ydelser
Antallet af ledige er ved BOI på 1,9 pct., hvilket er på samme niveau som januar og februar
2022. Ledigheden ligger på nuværende tidspunkt lavere end budgetteret, og der forventes på
denne baggrund et samlet mindreforbrug på kontante ydelser på 21,5 mio. kr. i 2022.
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Prognosen er forbundet med usikkerhed, da den forventede generelle økonomiske udvikling
er usikker på nuværende tidspunkt.
Der ses både et fald i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere (27 helårspersoner) og Adagpengemodtagere (97 helårspersoner) i forhold til det oprindelige budget. Ligeledes ligger
antallet af unge på uddannelsesydelse under det forventede (30 helårspersoner). Samlet
forventes et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. på de tre nævnte områder.
Forbruget på sygedagpengeområdet har været historisk højt i årets første måneder – grundet
omikron og særlige corona-refusionsregler – og på denne baggrund er knap 40 pct. af
udgiftsbudgettet anvendt pr. 31/3-2022. Det nuværende antal borgere på sygedagpenge er dog
faldet kraftigt og på denne baggrund forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i
forhold til det oprindelige budget. I umiddelbar forlængelse af sygedagpenge findes
jobafklaringsforløb for længerevarende sygemeldte. Antallet af borgere på jobafklaring ligger
over det budgetterede (29 helårspersoner), hvilket medfører et forventet merforbrug på denne
ydelse på 2,9 mio. kr. Der er færre borgere på ressourceforløb i 2022 end forventet, hvilket
medfører et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på denne ydelse.
For de øvrige ydelsesområder forventes en række mindreforbrug i forhold til korrigeret
budget
og samlet forventes et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. på kontante ydelser i 2022.
Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger
Der forventes pr. 31/3 et mindreforbrug på 3 mio. kr. på aktivitetsområdet. Udgifterne til
seniorjobs er faldet yderligere i forhold til 2021, og der er pt. alene 2 borgere tilknyttet til
ordningen, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der forventes samlet
set færre indsatsudgifter som følge af det lave antal ledige, hvilket på tværs af indsatser kan
opgøres til et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
Aktivitetsområdet tilføres 28.172 Kr. i budget fra ØU på baggrund af særskilt afsatte midler i
en overenskomstaftale.
Aktivitetsområde – Erhverv
De forventede aktiviteter i 2022 på området er i balance med budgettet. Forbruget pr. 31/3-22
er 61 pct., hvilket skyldes afregning af store udgiftsposter primo året.
Aktivitetsområde – Førtidspension
Det forventede forbrug på aktivitetsområdet vil medføre et merforbug på 7,3 mio. kr. baseret
på budgetopfølgning I. Seniorpension overstiger korrigeret budget med knap 6 mio. kr.,
hvilket skyldes en større løbende tilgang i 2021 (40 personer) og primo 2022 (10 personer)
end forventet. Der er pt. 85 borgere som modtager seniorpension, og antallet af borgere på
ydelse forventes af stige løbende i 2022. En gennemgang af borgerne på ydelse har vist, at
over 60 pct. af borgerne har 3-5 år tilbage på ydelse inden folkepension. Området er dermed
også udfordret i de kommende år med en stigende udgiftsprofil.
Tilgangen til førtidspension overstiger ligeledes forventningerne, og der forventes på
nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på førtidspension (både ny og
gammel ordning).
Anlæg
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På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 at være i balance i forhold til
korrigeret budget.
Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.
Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022
Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i
forlængelse af aftalen om budget 2022.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Beskæftigelse og erhverv vil være et
mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.
Budgettet på anlægsområdet forventes at være i balance i 2022
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål,
så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele
kommunen. Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes
drøftelser af budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og erhverv drøfter og godkender, at
 budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts
2022, godkendes.
 omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 28.172 kr. (netto) i 2022 godkendes
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Bilag 1 - Økonomioversigt UBE
Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022
Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025

Furesø Kommune
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2.

Drøftelse: SSP og gadeplan

Sagsnr.: 22/7112

Beslutningstema
Beskæftigelse og Erhverv bedes drøfte SSP (skole, de sociale myndigheder og politi).
Sagsfremstilling
Beskæftigelse og Erhverv udtrykte ved udvalgsmødet den 5. april ønske om, at drøfte SSP.
Derfor præsenterer SSP-konsulent, Khalil Ahmed, kommunens indsatser på området.
SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skoler, de sociale myndigheder og politi.
SSP's mål er at forebygge mistrivsel og risikoadfærd blandt de større børn og unge, i forhold
til kriminalitet, misbrug eller anden utilsigtet adfærd. Indsatsen skal nedbringe antallet af unge
i alderen 13-25 år, der begår alvorlig kriminalitet eller etablerer sig i uhensigtsmæssige
grupperinger.
SSP+ er målrettet unge mellem 18-25 år, som har begået gentagen eller personfarlig
kriminalitet og har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet og
mistrivsel.
SSP har fokus på:
• Trivsel
• Meningsfuld fritid
• Omgangskreds og venner
• Forebyggelse af tidlig alkohol og rusmiddeldebut
• Succesoplevelser i bl.a. skolen
• Dialog og kontakt med forældre
• Tværfagligt samarbejde
Eksempler på indsatser i Furesø:
• Opsøgende gadeplansteam
• SSP+
• SSP netværk skoler
• Konfliktmægling
• Lommepengeprojekt for unge
• Samarbejde med boligselskaber
• Samarbejde med foreninger og sportsklubber
• Sommerferieaktiviteter og sjov hverdag
• Samarbejde med erhvervslivet
• Furesø borgertip
Mind Your Own Business
Som noget nyt har Den Kommunale Ungeindsats (KUI) indgået et samarbejde med
organisationen My Your Own Business (MYOB) og Furesø Boligselskab i forhold til 10-12
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drenge i alderen 13-18 år, som bor i Farum Midtpunkt. MYOB er en organisation, der tilbyder
udviklingsprogrammer for drenge fra udsatte boligområder. Med iværksætteri som
omdrejningspunkt samler programmerne det sociale potentiale i erhvervslivet og
civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale
relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
I et MYOB Program får drengene til ansvar at etablere og drive egen mikrovirksomhed i
samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet.
Drengene arbejder i trygge rammer sammen i et team helt fra produktudvikling til produktion,
markedsføring og salg. Undervejs deler drengene sig ind i afdelinger som salg og
kommunikation og varetager forskellige ansvarsområder.
MYOB har eksisteret siden 2010 og har haft 608 drenge igennem, der samlet set har etableret
67 mikrovirksomheder.
De unge drenge, som er i målgruppen for projektet, kan beskrives således:






De er ambitiøse
De må ikke have en diagnose
De må ikke have været involveret i nogen former for kriminalitet
De må ikke have et misbrug
De må ikke have en udfordring med autoriteter

Furesø Boligselskab stiller lokaler til rådighed i Farum Midtpunkt, sørger for forplejning og
betaler deltager gebyret på kr. 40.000.
Den Kommunale Ungeindsats udvider SSP, Gadeplansteamet med 1 medarbejder og sikrer, at
der gennem hele programperioden er en til to gadeplansmedarbejdere til rådighed for
drengene og
de frivillige i det omfang, der er behov for det, bl.a. med deltagelse på de ugentlige møder i
mikrovirksomheden, socialpædagogisk arbejde i de indledende måneder og opfølgning
mellem de ugentlige møder med drengene.
SSP, Gadeplansteamet sikrer, at de unge bliver rekrutteret og har tæt samarbejde med øvrige
forvaltninger i kommunen. Der er ligeledes fokus på et tæt forældresamarbejde.
Projektet varer ca. 8 måneder.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Sagen relaterer sig til Mål 4: I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge vælger at bo, leve
og uddanne sig.
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Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Retsplejeloven §115.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv ’
 drøfter SSP og gadeplansindsatsen.

3.

Orientering: Status på modtagelse af ukrainske flygtninge i Furesø

Sagsnr.: 22/5502

Beslutningstema
Beskæftigelse og Erhverv orienteres om status på modtagelse af ukrainske flygtninge i Furesø
Kommune.
Sagsfremstilling
Antallet af ukrainske flygtninge i Furesø
Forvaltningen har pr. 30. maj 2022 kendskab til i alt 120 ukrainske flygtninge, som er
indkvarteret i Furesø.
 64 voksne, der er ankommet og indkvarteret i Furesø
 56 børn, der er ankommet og indkvarteret i Furesø
 Der er 26 værtsfamilier, der på nuværende tidspunkt har ukrainske borgere boende.
 Derudover har 54 andre ukrainske borgere siden primo marts taget ophold i Furesø,
men valgt at rejse hjem igen, eller videre til andre lande.
 123 ukrainere har fået midlertidig opholdstilladelse og er visiteret til Furesø. Tallet er
højere, da nogle af de borgere, som har fået opholdstilladelse er rejst hjem. Enkelte af
de ukrainske flygtninge, der bliver visiteret til Furesø, har tidligere taget ophold i
andre kommuner.
Furesøs erhvervsliv har spillet en aktiv rolle i forbindelse med modtagelsen af flygtninge fra
Ukraine. Virksomheden Aasted i Farum har arrangeret, at to busser hentede en gruppe
ukrainere til Furesø fra deres fabrik Daniko i byen Chernyakhvi i Ukraine. 98 pårørende til
medarbejdere på fabrikken er ankommet i busserne. Herudover er omkring yderligere 50
personer fra Ukraine kommet til Furesø på anden vis.
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Der er ca. 200 furesøborgere, der har tilbudt hjælp i forbindelse med modtagelsen af
ukrainske fordrevne. Den tilbudte hjælp omfatter indkvartering, tolkning og tilbud om at være
værtsfamilie.
Indkvartering
Størstedelen af de ukrainske flygtninge har været indkvarteret hos private værtsfamilier. I takt
med at flere får opholdstilladelse, flytter mange i nye midlertidige boliger. Der er fortsat 26
værtsfamilier pr. 30. maj 2022.
Familierne bag Widex har valgt at ombygge det gamle domicil i Værløse til boliger for de
ukrainske flygtninge. Ny Vestergårdsvej indeholder ca. 35 familierum samt fælles faciliteter
såsom køkken, badeværelse og opholdsrum. De første 18 familier værelser er taget i brug af
ukrainske familier. Den 2. juni flytter øvrige 6 familier ind. Der er fortsat ledige familierum
på Ny Vestergårdsvej.
Derudover er forvaltningen i gang med at indgå en række aftale med almene boligselskaber
om boliger uden om den kommunale anvisningsret samt tidsbegrænset leje af private boliger.
Forvaltningen forventer at der er enighed om en aftale med de almene boligselskaber vedr.
anvisning af ordinære lejemål, specifikt til fordrevne borgere fra Ukraine, med virkning fra
den 1. oktober 2022.
Beskæftigelsesindsatsen
Jobcenter Furesø er i gang med at screene de ukrainske flygtninge med henblik på at få
afklaret deres erhvervserfaringer og ønsker til kommende beskæftigelse. Der er på nuværende
tidspunkt gennemført ca. 43 screeningssamtaler. 18 af de ukrainske flygtninge har fundet
arbejde.
Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening har appelleret til, at lokale virksomheder melder
ledige jobs ind til jobcentret.
Sprogundervisning
Sprogcentret tilbyder danskundervisning til ukrainere i Furesø. Der er et formiddags-,
eftermiddags og aftenhold. Omkring 40 borgere er tilmeldt sprogcenteret. Så snart man har
søgt om opholdstilladelse, kan man tilmelde sig undervisningen i Sprogcentret.
Legestue for mindre børn og velkomstcenter for børn i skolealderen
Furesø Kommune tilbyder legestue for ukrainske børn og deres forældre/voksne. Legestuen er
målrettet børn 0-6 år. Der er mulighed for at børnene kan lege både inde og ude og der sættes
aktiviteter i gang efter behov. Forvaltningen forventer at kunne tilbyde dagtilbudspladser til
alle pr. den 1. juli 2022.
Den 5. april startede kommunen et velkomstcenter for ukrainske børn i skolealderen på
Ungdomsskolen i Farum, hvor børnene lavede mange forskellige aktiviteter og lærte et
begyndende dansk. Velkomstcentret er fra medio maj udvidet til at være et særligt
skoletilbud, der har åbent hele ugen fra kl 9-15. Der er pt. dansk, matematik, engelsk og tysk
samt kreative fag, og der er lavet aftaler med Haver til maver, Farum Gymnastikforening og
Billedskolen, som bidrager med kompetencer og aktiviteter. Der er aftale med
Fritidsvejlederne torsdag fra kl. 13.30-15 i Bybækhallen og fritidsklubben Regnbuen fredag
kl. 13.30-15.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Forvaltningen er løbende i dialog med værtsfamilier og ukrainere. Der er blandt andet blevet
afholdt en række cafe-arrangementer for værtsfamilier og ukrainer, hvor forvaltningen
orienterede om relevante emner vedrørende integration og ophold i Danmark, og hvor
deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen.
Lovgrundlag
Integrationsloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv
 tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
1 Åben Orientering til KL og KKR 23. maj 2022

4.

58060/22

Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø

Sagsnr.: 22/7052

Beslutningstema
Forvaltningen anbefaler, at alle fagudvalg drøfter Furesø Kommunes klimaplan og kommer
med anbefalinger til, hvordan fagudvalget kan bidrage til den.
Sagen behandles af Natur og Klima den 14. juni 2022, pkt. 7.
Sagsfremstilling
I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020, hvor de 20 første kommuner gik i gang med at
udarbejde klimaplaner. Året efter inviterede Realdania, KL og Danske Regioner alle landets
kommuner med i DK2020. Byrådet besluttede i september 2020 at søge om at blive godkendt
som DK2020 kommune. Furesø Kommunes deltagelse blev bekræftet i november 2020.
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Målet med DK2020 konceptet er at mindske CO2-udledningen og imødegå
klimaforandringerne globalt. 96 danske kommuner indgår i DK2020. De skal udarbejde
klimaplaner, der forpligter kommunerne til at dokumentere, at de kan leve op til Parisaftalens
målsætninger senest i 2050.
Den nationale målsætning er 70 % CO2-reduktion i 2030, men det nyvalgte Byråd besluttede
i december 2021 med konstitueringsaftalen, at Furesø Kommune skal være klimaneutral i
2030 og CO2 positiv i 2035. Det betyder, at Furesø Kommune skal reducere det årlige CO2udslip fra 174.000 tons til 0 på de næste otte år. Dermed er Furesø Kommune blandt de mest
ambitiøse klimakommuner i landet.
Ambitionen om CO2-neutralitet i 2030 har medført, at forvaltningen har skullet finde
betydeligt flere og omfattende tiltag til Furesøs nye klimaplan, end det var krævet til 70 %
reduktion.
Klimaplanen og DK2020-dokumenterne er udarbejdet på baggrund af dialog med en lang
række interessenter, borgerne, virksomheder, foreninger og faglige samarbejdspartnere. Den
Grønne tænketank Concito har forhåndsgodkendt klimaplanen og de ledsagende DK2020dokumenter.
Klimaplanen indeholder forslag til, hvordan Furesø Kommune kan blive klimarobust og
udvikles til et lavemissionssamfund gennem reduktion af udledningen af drivhusgasser. CO2indsatsen foreslås opdelt på seks indsatsområder med tilhørende klimahandlinger:
1. Energi, varmeforsyning og bygninger
2. Transport og infrastruktur
3. Affald, genanvendelse og genbrug
4. Landbrug og havebrug
5. Indkøb og adfærd
6. Klimatilpasning
For hvert indsatsområde er de største kilder til CO2-udledning identificeret, og det er
dokumenteret, at de seks indsatsområder kan reducere klimabelastningen i overensstemmelse
med kravene i DK2020-konceptet, se bilag 5 om effektvurderinger.
Dokumentation for forbedring af klimatilpasningen bygger i vid udstrækning på allerede
besluttede tiltag og igangværende arbejder, herunder Grøn indkøbspolitik, Facility
Management Plan, Plan for klima og grøn omstilling 2020, Trafik- og mobilitetsplan,
varmeplan, indsats på affaldsområdet, spildevandsplan og Områdeplan for Furesø. Derudover
fokuseres på, hvordan afløbssystemet fremtidssikres. Dette suppleres med analyser af
konsekvenserne af grundvandsstigninger, oversvømmelser, flere storme og mere udbredt
tørke. Samlet defineres her de indsatser, der ruster Furesø Kommune til fremtidens
klimabetingede udfordringer.
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Af den samlede CO2-udledning i Furesø Kommune stammer ca. 97 % fra borgere og
virksomheder, mens kun ca. 3 % stammer fra kommunens egne aktiviteter. Som den største
virksomhed i den geografiske kommune kan Furesø Kommune dog inspirere og sparre med
andre til også at opnå store CO2-reduktioner og effektiv klimatilpasning.
Derfor forudsætter implementering af klimaplanen en indsats, som i høj grad skal ligge hos
borgere og virksomheder med kommunen som aktiv partner. Der lægges derfor op til et meget
tæt samarbejde med borgerne, Miljørådet, foreninger, erhvervslivet, boligorganisationer,
oplysningsforbund m.v. samt en tæt inddragelse af klimafamilier, klimapartnere, vilde haverambassadører og kommunens egne miljø- og klimaambassadører.
Der er derudover som del af klimaplanen etableret et ”Klimaformum” med deltagelse af alle
relevante lokale aktører. Klimaforum følger op på mål, indsatser og resultater i klimaplanen.
Endvidere planlægges et årligt Furesø klimafolkemøde, hvor alle borgere inviteres med.
Klimafolkemødet vil være et vigtigt element i den brede udrulning af indsatser.
Furesø Kommune vil med tilsagnsbrev til Concito forpligte sig til at arbejde for at indfri de
ambitiøse mål og delmål:
 CO2-neutral i 2030 (også betegnet netto nul-udledning)
 CO2-negativ i 2035 (vi binder mere CO2 i kommunen, end vi udleder)
 Klimarobust i 2050 (vi har både CO2-negativ udledning og er en klimarobust kommune)

Økonomiske konsekvenser
Ca. 25 årsværk vurderes pt. på tværs af organisationen til allerede at bidrage til, at
ovenstående mål for den grønne omstilling nås. Såfremt byrådets ambitiøse mål om
klimaneutralitet i 2030 skal opnås, vil det forudsætte, at der i perioden frem til 2030 afsættes
de nødvendige ressourcer hertil.
Ressourcerne til at løfte klimaindsatserne i mål tilvejebringes ved
 aktivt at søge relevante EU-midler, statslige puljer og fonde
 at opkvalificere kommunens ansatte, så de får den nødvendige viden og de nødvendige
redskaber til at kunne realisere de klimaindsatser, som kommunens medarbejdere har
indflydelse på
 at optimere de kommunale ressourcer gennem samarbejdsprojekter med andre offentlige
og private aktører
 at motivere, inspirere og informere borgere, bl.a. igennem klimafamilier, til at træffe de
valg, der reducerer CO2-udledningen
 at virksomheder igennem Klimapartneraftalen understøttes i selv at agere og at intensivere
deres ansøgninger markant til de mange relevante regionale og nationale grønne puljer
 evt. forslag til kommunal finansiering af ekstra ressourcer og tiltag, der derudover kan
understøtte målopfyldelsen, vil blive behandlet i forbindelse med de årlige
budgetforhandlinger.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Klimaplanen bygger på de af 2030-målene, der er klimarelevante, og derfor kan monitorering
af handlinger og fremskridt ske i samme arbejdsgang:
 Energi- og varmeforsyning i bygninger: CO2-negativ energiforsyning i 2030
 Transport og infrastruktur: 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030
 Affald og genanvendelse: Minimum 80 % af alt affald genanvendes, og mængden af plast,
der afbrændes på Vestforbrænding, reduceres ligeledes med 80 % i 2030
 Landrug og arealanvendelse: Plantning af 20.000 træer frem mod 2030, svarende til 100
ha skov; træerne kan plantes på landbrugsarealer, private grunde, kommunale arealer og
hos virksomheder.

Borgerinddragelse
Klimaplan Furesø er skabt igennem tæt dialog med foreninger, civilsamfund og erhvervsliv.
Lovgrundlag
European Green Deal, EU's klimatilpasningsstrategi, herunder Cirkulær økonomi og NECDirektivet, Klimaloven, Energiaftale, Cirkulær økonomi, Handlingsplan for klimasikring af
Danmark, Omstilling af vejtransporten, Husdyrbrugloven og Planloven.
Lovgrundlaget udfoldes i bilag 8 og i dokumentet Climate Action Planning Framework (CAPF).
Det videre forløb
Forslag til klimaplan sendes til drøftelse i alle fagudvalg med det formål, at fagudvalgene
tager stilling til, hvorledes deres rolle vil være i gennemførelse af planen.
Efter byrådets godkendelse forventes klimaplanen og den tilhørende DK2020-dokumentation
godkendt af C40-netværket, der oprindeligt er initiativtager til den forpligtende
kommunebaserede opfølgning, som DK2020 er baseret på.
Når Furesøs nye klimaplan er godkendt af C40-netværket, er det Realdania, der
kommunikerer om planens indhold i samarbejde med Furesø Kommune.
På det førstkommende møde i Klimaforum aftales hvilke indsatser og handlinger, der skal
gennemføres det første år, og - i det omfang det er muligt - vil resultater blive præsenteret på
klimafolkemødet 10. september.
Det er aftalt, at der afholdes to klimaforummøder årligt, og at der en gang om året evalueres
på indsatser, progression, effekter og nye nødvendige indsatser. Evalueringen danner
baggrund for næste års indsatser frem mod 2030.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at udvalget tager orienteringen til efterretning.
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Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

5.

Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune
Klimaplan - generel præsentation
Furesø Kommunes klimaplan
Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx
Bilag 5 - Effektvurderinger

52086/22
59735/22
52131/22
52088/22
56308/22

Orientering: Meddelelser til BEU - juni 2022

Sagsnr.: 22/6200

Beslutningstema
Forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Behov for særlig opmærksomhed på borgernes retssikkerhed når der
træffes afgørelse om sanktioner
Forvaltningen har modtaget et brev fra Beskæftigelsesministeriet den 21. april, hvor det
fremgår, at
Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse om sanktioner. Undersøgelsen
beskriver udvalgte kommuners praksis i sager, hvor jobparate og aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere bliver sanktioneret for udeblivelse fra tilbud m.v. og jobsamtale m.v.
Undersøgelsen beskriver også, hvorvidt kommunerne tager de særlige hensyn til
aktivitetsparate borgere, der følger af lov om aktiv socialpolitik.
Resultaterne af praksisundersøgelsen viser, at 53 pct. (50 ud af 95) af sagerne, ville blive
ændret eller hjemvist, hvis afgørelsen var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Størstedelen af
disse afgørelser er truffet over for aktivitetsparate personer. Resultaterne viser også, at
kommunerne i mange tilfælde ikke foretager de nødvendige vurderinger for at kunne
sanktionere aktivitetsparate personer. Derudover er der i sagerne tale om manglende
overholdelse af forvaltningsretlige regler.
På baggrund af resultatet af denne og tidligere praksisundersøgelser opfordrer
beskæftigelsesministeren alle kommuner til at følge op i forhold til egen praksis, herunder at
følge de anbefalinger fra Ankestyrelsen, som fremgår af praksisundersøgelsen.
Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2023
Forvaltningen modtog den 12. maj 2022 et brev fra Beskæftigelsesministeriet, som beskriver
de beskæftigelsespolitiske mål for 2023.
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De har besluttet for at videreføre de fem mål fra 2022, da det vil være med til at skabe
kontinuitet i beskæftigelsespolitikken og dermed være med til at sætte en god retning i
kommunernes beskæftigelsesplaner for 2023. Målene er:
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed
sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.
Beskæftigelsesministerens benchmarking
I marts 2022 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes
resultater på beskæftigelsesområdet. Benchmarking-listerne skal vise kommunerne, hvor gode
de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Furesø ligger på en 4. plads.
Læs mere via dette link
Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt? (bm.dk)

Fokus på at den beskæftigelsesrettede indsats tager hensyn til borgernes helbred
Beskæftigelsesministeren har sendt et brev til alle borgmestre vedrørende syge borgere, som
kommer i klemme hos jobcentrene. Beskæftigelsesministeren beder jobcentrene om, at holde
opmærksomhed på at indsatsen til syge borgere tilpasses borgernes helbredstilstand.
Baggrunden for brevet er en pressesag fra maj vedrørende en ung borger fra Randers med et
langt sygdomsforløb.
Status på ledighed mv.
Forvaltningen giver en status på det aktuelle niveau for ledighed og sygemeldte i Furesø
Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

Brev til landets borgmestre fra Beskæftigelsesministeriet
Årshjul BEU juni 2022
Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2023
Brev fra Beskæftigelsesminister til borgmestre vedr. borgere i klemme
Bilag til brev vedr. borgere i klemme

Furesø Kommune
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53295/22
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Bilagsoversigt
1.

Beslutning: Budgetopfølgning I - 2022
1. Bilag 1 - Økonomioversigt UBE (57437/22)
2. Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer (57424/22)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (43004/22)
4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025 (124222/21)

3.

Orientering: Status på modtagelse af ukrainske flygtninge i Furesø
1. Orientering til KL og KKR 23. maj 2022 (58060/22)

4.

Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø
1. Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune (52086/22)
2. Klimaplan - generel præsentation (59735/22)
3. Furesø Kommunes klimaplan (52131/22)
4. Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx (52088/22)
5. Bilag 5 - Effektvurderinger (56308/22)

5.

Orientering: Meddelelser til BEU - juni 2022
1. Brev til landets borgmestre fra Beskæftigelsesministeriet (47097/22)
2. Årshjul BEU juni 2022 (52666/22)
3. Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2023 (53295/22)
4. Brev fra Beskæftigelsesminister til borgmestre vedr. borgere i klemme (60626/22)
5. Bilag til brev vedr. borgere i klemme (60630/22)
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