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1.

Meddelelser

Sagsnr.: 18/1227

Beslutningstema
Borgmesteren orienterer.
Sagsfremstilling
Ingen bemærkninger.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger..
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at byrådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Borgmesteren nævnte:
-

-

Forlængelse af S-banen fra Farum frem til Hillerød. Der er lavet en rapport om
mulighederne, og den bliver drøftet med nabokommunerne og Transportministeriet
Ændring i udligningssystemet. Der er rettet henvendelse til mange centrale aktører om
udspillet. Udspillet koster Furesø Kommune 46 mio. kr. Hertil kommer et forventet
lavere særtilskud fra 2022 til betaling af ydelserne på gælden fra før
kommunesammenlægningen. Borgmesteren oplistede de forskellige tiltag.
Udleveret rapport om trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Afbud: Berit Torm, Egil F. Hulgaard

2.

Spørgsmål til byrådets spørgetid
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Sagsnr.: 18/1227

Beslutningstema
Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere.
Sagsfremstilling
Der er ikke indkommet spørgsmål.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Der var ikke indkommet spørgsmål.
Afbud: Berit Torm, Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben Regler for spørgetid inden Byrådets møder

3.

116371/19

Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) Kammeradvokatens
notat - Farumgård

Sagsnr.: 20/2214

Beslutningstema
Lars Carpens (V) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:
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Sagsfremstilling
”Jeg ønsker en drøftelse i Byrådet af baggrunden for, at offentligheden ikke kan få fuld
indsigt i dette notat. Straffesagen mod ejeren er som bekendt frafaldet og Byrettens dom er
dermed den endelig dom i sagen.
Uanset om Miljøministeriet, kommunen, nogle borgere eller lokale foreninger kan lide
dommen eller ej, så er dommen endelig. Der skal snart afholdes et offentligt møde om den
nye fredning af Farumgaard. Set i det lys bør dette notat offentliggøres i sin fulde ordlyd, så
alle interesserede kan være korrekt oplyst om notatets faktiske indhold.”
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Ingen bemærkninger.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Lars Carstensen (C) foreslog: at byrådet anmoder om en sagsbehandling i forvaltningen med
henblik på en vurdering om notatet i videst muligt omfang kan gøres offentlig tilgængelig.
Byrådet godkendte forslaget.
Afbud: Berit Torm, Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben Afslag med begrundelse for undtagelse af dele af advokatnotat mv. til
FAA

4.

164877/19

Beslutning: Godkendelse af 2030 mål for Furesø Kommune

Sagsnr.: 19/8883
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Beslutningstema
Økonomiudvalget skal drøfte og godkende byrådets 2030-mål for Furesø Kommune med
henblik på byrådets efterfølgende vedtagelse. Byrådets 2030-mål skal være retningssættende
for kommunens udvikling frem mod år 2030.
Sagsfremstilling
Byrådet fik i foråret 2019 udarbejdet en rapport om fremtidens Furesø af COWI og drøftede
efterfølgende på byrådsseminar den 30. september byrådets ønsker til kommunens
fremadrettede udvikling. Økonomiudvalget har derefter drøftet form og indhold for de
kommende 2030-mål på møde den 23. oktober og 11. december 2019. Økonomiudvalget har
tidligere tilsluttet sig følgende forståelse af 2030 målene:


De skal kunne engagere folk ved at give konkrete billeder på den politiske retning og
dermed motivere til handlekraft udover politikere og medarbejdere, så de blandt andet
engagerer civilsamfund og erhvervsliv. Med 2030 målene bliver der taget et politisk
lederskab for udviklingen af kommunen, som også skal vinde fodfæste udenfor rådhuset,
hvis forandringerne for alvor skal flytte noget.



De er udtryk for en særlig prioritering. Det vil sige områder, som vi særligt skal lykkes
med for at skabe en kommune i 2030, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt
bæredygtig. Prioriteringen betyder, at der ikke skal være 2030 mål på alle områder.
Forvaltningen foreslår 5-7 mål som det rette antal, hvis der skal være tale om en reel
prioritering.



De skal være udtryk for et reelt 2030-perspektiv og dermed være tilpas langsigtede til at
sætte en retning de næste 10 år. Det betyder, at målene har et strategisk sigte i modsætning
til kortsigtede konkrete handlinger, der måske giver mening her i 2020, men hvor
præmisserne kan være ændret markant i 2030.



De skal være ambitiøse i forhold til at skabe en egentlig forandring på længere sigt. Når
vi prioriterer de særlige områder, som vi ønsker at udvikle kommunen på, så skal vi sørge
for, at det er områder, hvor vi reelt kan gøre en forskel og gøre Furesø til en bedre
kommune i 2030.



De skal være rettesnore og sætte retning for resten af kommunens arbejde blandt andet
budgetter, politikker mv. Da 2030 målene er udtryk for en prioritering, vil det betyde, at
der kan være ting, som vi fremover skal gøre anderledes eller ikke skal gøre. Det betyder,
at når vi fremover udarbejder nye budgetter og politikker, så skal vi tage hensyn til den
retning, som 2030 målene udstikker.

I bilaget er opstillet de otte 2030-mål, som tidligere er drøftet i Økonomiudvalget og
efterfølgende justeret på baggrund af tilbagemeldingerne.
Handlingsplan – på vej mod 2030
Efter vedtagelsen af 2030 målene udarbejdes en uddybende handlingsplan, som sætter flere
ord på, hvad der præcist skal ske i de kommende år. Handlingsplanen skal være mere
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kortsigtet og skal angive konkrete tiltag, der skal arbejdes med i de kommende 1-2 år for at nå
de langsigtede udviklingsmål.
Den samlede handlingsplan vil i karakter minde om den intention, som lå bag
arbejdsprogrammet, men omfanget vil være væsentligt mindre, da der kun fastlægges tiltag,
der understøtter de særligt prioriterede mål.
Byrådets statusdrøftelse af arbejdsprogrammet den 29. januar 2020 vil blive indarbejdet i
overvejelserne om form, struktur og principper for handlingsplanen, som byrådet vil få
forelagt i marts. I oplægget til byrådet i marts vil der også indgå forslag til, hvordan borgerne
inddrages i arbejdet med at kvalificere de indsatser i handlingsplanen, der skal understøtte, at
vi når de opstillede 2030-mål. Herefter vil handlingsplanen blive udarbejdet, så den kan
godkendes politisk inden sommer 2020.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af de enkelte 2030 mål uddybes i forbindelse med
udmøntningen at den efterfølgende handlingsplan.
Borgerinddragelse
Borgerne vil blive inddraget i arbejdet med at kvalificere de indsatser, der skal indarbejdes i
handlingsplanen for 2030-målene. Nærmere proces om dette forelægges byrådet i marts som
en del af koncept for handlingsplanen.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Byrådet drøfter og vedtager de endelige 2030-mål på byrådsmødet den 26. februar. På mødet i
marts skal byrådet godkende det præcise koncept og tidsplan for udarbejdelsen af
handlingsplanen.
Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget til Byrådets videre behandling:
 drøfter og godkender udkast til reviderede 2030-mål
Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020
Anbefales.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Tine Hessner (B) foreslog, at kommunens handelsliv nævnes eksplicit – indføje i mål 7: ’et
godt handelsliv’, så målet formuleres:
”I 2030 er Furesø en kommune med flere lokale arbejdspladser og iværksættere samt med et
godt handelsliv og levende bymidter i både Farum og Værløse.”
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Ændringsforslaget og 2030-målene blev godkendt
Afbud: Berit Torm, Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben Furesø 2030 mål - revideret 22.01.2020

5.

7230/20

Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningen I/S - regnskab 2018

Sagsnr.: 19/7517

Beslutningstema
Ankestyrelsen har bedt Furesø Byråd genoptage og godkende regnskab 2018 for ITForsyningen I/S. Furesø Byråd har den 26. juni 2019 taget regnskabet til efterretning.
Sagsfremstilling
Furesø Byråd behandlede på møde den 26. juni 2019 (punkt 4) regnskab 2018 og
revisionsprotokollatet for IT-Forsyningen I/S. Byrådet tog regnskabet til efterretning.
Ankestyrelsen har ved brev af 20. januar 2020 bedt Furesø Byråd genbehandle regnskabet og
godkende dette, da Ankestyrelsen har bemærket, ”at, det ikke fremgår af
beslutningsprotokollen fra byrådet i Furesø Kommune den 26. juni 2019, at byrådet har
godkendt det reviderede regnskab, idet byrådet alene har taget årsregnskabet til
efterretning”.
Protokol fra Byrådets behandling den 26. juni 2019, IT-Forsyningens vedtægter, regnskab
2018 og revisionsprotokollater er vedlagt til orientering.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Vedtægter for IT-Forsyningen IS/ og Lov om kommunernes styrelse.
Det videre forløb
Sagen skal endeligt godkendes i byrådet.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at godkende
regnskabet og meddele dette til Ankestyrelsen.
Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020
Anbefales.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Godkendt.
Afbud: Berit Torm, Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben IT-Forsyningens årsregnskab 2018
2 Åben Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2018 underskrevet
3 Åben IT-Forsyningen I/S - underskrevet vedtægt
4 Åben Byrådets beslutning den 26. juni 2019 - punkt 4
5 Åben Brev fra Ankestyrelsen af 20. januar 2020

6.

84291/19
84293/19
86085/19
10816/20
10819/20

Beslutning: Høring om mulig tilsynssag

Sagsnr.: 20/1001

Beslutningstema
Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til
høringssvar til Ankestyrelsen i forbindelse med mulig tilsynssag.
Sagsfremstilling
Social- og Indenrigsministeriet har bedt Ankestyrelsen undersøge lovligheden af kommuners
anvendelse af konsulenter indenfor det sociale område. Social- og Indenrigsministeriet er
blevet gjort opmærksom på, at flere kommuner har indgået aftaler med private
konsulentfirmaer, der bl.a. tilbyder kommuner at gennemgå sager inden for det sociale
område med henblik på at komme med anbefalinger om ændringer i den bistand og støtte,
som kommunerne aktuelt yder borgere indenfor det sociale område.
Furesø Kommune har den 20. december og 9. januar modtaget brev fra Ankestyrelsen, hvori
de beder Furesø Byråd om en udtalelse på baggrund af henvendelsen fra Social- og
Indenrigsministeriet. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en
tilsynssag.
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Furesø Kommune indgik 10. oktober 2019 en ” no cure no pay” aftale med Anne Brorson fra
Brorson Consult om at analysere og forhandle et antal borgersager. Denne model blev valgt,
da forvaltningen var usikker på, om der udover et socialfagligt potentiale også var et
økonomisk potentiale. Aftalen blev indgået af forvaltningen og blev ikke behandlet politisk.
Anne Brorson har en baggrund som socialrådgiver på myndighedsområdet i en kommune og
har herudover knapt 6 års erfaring som leder på et botilbud. Forud for aftalens indgåelse har
Furesø Kommune indhentet referencer fra to andre sjællandske kommuner, for at sikre sig, at
Anne Brorson forhandler med ordentlighed, med fokus på etik og ud fra en høj socialfaglig
standard.
Aftalen bestod i, at Anne Brorson skulle analysere og forhandle 30 borgersager.
Forvaltningen valgte dog kun 28 sager ud til forhandling. De udvalgte sager er kendetegnet
ved, at der f.eks. bliver betalt en særtakst, at sagsbehandler har vurderet, at taksten ligger i den
høje ende i forhold til borgere med sammenlignelige funktionsnedsættelse og/eller, at det har
været uigennemskueligt for forvaltningen, hvilken indsats tilbuddet leverer til borgeren.
Anne Brorson analyserede de udvalgte 28 sager med henblik på at vurdere sammenhængen
mellem behov, indsats og takst. Denne analyse blev 18. november 2019 drøftet på et
heldagsmøde mellem Anne Brorson, områdeleder, afdelingsleder og sagsbehandlere fra
forvaltningen. Forvaltningen besluttede herefter at gå videre med 20 af disse sager.
Den 17. december blev der afholdt 3 møder med deltagelse af afdelingens tovholder på
forhandlingerne, borgerens sagsbehandler, bosted og Anne Brorson. Møderne var alene
afklaringsmøder og resulterede i, at bostedet i én af sagerne skal udarbejde en nærmere
beskrivelse af, hvilke ydelser der bliver leveret, og at sagsbehandler i de to øvrige sager skal
opdatere borgerens VUM (voksenudredning).
Aftalen med Anne Brorson blev 19.12.2019 opsagt med henblik på at indgå en fastprisaftale,
ligesom det er besluttet, at Anne Brorson ikke fremover deltager på forhandlingsmøderne,
men alene fungerer som rådgiver før og efter forhandlingsmøderne.
Borgerne i de udvalgte sager er ikke blevet orienteret, idet forhandlingerne er en drøftelse
mellem forvaltningen og leverandørerne i forhold til sammenhængen mellem behov, indsats
og takst. Såfremt gennemgangen af de enkelte sager medfører en ændring i vurderingen af
borgerens behov eller i borgerens handleplan, vil borgeren blive inddraget i sagsbehandlingen.
Forvaltningens redegørelse til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.
Ankestyrelsen har bedt om kommunens redegørelse inden 1. marts. Ankestyrelsen har rettet
henvendelse til 25-30 kommune.
Økonomiske konsekvenser
Da den indgåede aftale skal genforhandles faktureres der, jf. kontrakten, for de leverede timer
med 1600 kr. + moms pr. time, samt for kørsel. Brorson Consult har oplyst, at der indtil
19.12. 2020 er anvendt 42 timer samt kørt 1185 km. Forvaltningen vurderer endvidere, at der i
det fremadrettede forhandlingsforløb er brug for rådgivning fra Anne Brorson i ca. 25 timer.
Dette giver en samlet udgift på 111.500 kr., som skal finansieres indenfor budgettet.
Furesø Kommune
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Borgerinddragelse
Handicaprådet blev 20. december 2019 orienteret om sagen og den blev yderligere drøftet på
Handicaprådets møde 23. januar 2020. På mødet blev Handicaprådet orienteret om, at det er
den socialfaglige indsats, der er i fokus, når forvaltningen i Furesø Kommune vurderer og
forhandler priserne på botilbud og andre ydelser med de eksterne leverandører. Handicaprådet
og forvaltningen udarbejdede på den baggrund en fælles pressemeddelelse om sagen.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse kapitel VI § 48a.
Det videre forløb
Sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at udkast
til høringssvar til Ankestyrelsen godkendes.
Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 17-02-2020
Anbefalet med den bemærkning, at svar på spørgsmål 5 præciseres.
Afbud: Berit Torm
Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020
Anbefales inkl. præciseringen af svaret på spørgsmål 5.

Beslutning i Byrådet den 26-02-2020
Godkendt.
Afbud: Berit Torm, Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Lukket
2 Åben
Brev fra Ankestyrelsen om høring ifm. brug af eksterne konsulenter
3 Åben
Svar til Ankestyrelsen vedr. Furesø Kommunes brug af eksterne
konsulenter
4 Lukket
5 Åben
Tillæg til brev fra Ankestyrelsen om høring ifm brug af eksterne
konsulenter
6 Lukket
7 Åben
Fortrolighedserklæring
8 Åben
Kommuners brug af eksterne konsulenter.pdf
9 Åben
Følgebrev til Ankestyrelsen

Furesø Kommune
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7.

Beslutning om køber af Brudedalen 54 - 56 - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 19/3456
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Bilagsoversigt
2.

Spørgsmål til byrådets spørgetid
1. Regler for spørgetid inden Byrådets møder (116371/19)

3.

Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (V) Kammeradvokatens notat Farumgård
1. Afslag med begrundelse for undtagelse af dele af advokatnotat mv. til FAA
(164877/19)

4.

Beslutning: Godkendelse af 2030 mål for Furesø Kommune
1. Furesø 2030 mål - revideret 22.01.2020 (7230/20)

5.

Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningen I/S - regnskab 2018
1. IT-Forsyningens årsregnskab 2018 (84291/19)
2. Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2018 - underskrevet
(84293/19)
3. IT-Forsyningen I/S - underskrevet vedtægt (86085/19)
4. Byrådets beslutning den 26. juni 2019 - punkt 4 (10816/20)
5. Brev fra Ankestyrelsen af 20. januar 2020 (10819/20)

6.

Beslutning: Høring om mulig tilsynssag - (Lukket punkt)
1. (Lukket bilag)
2. Brev fra Ankestyrelsen om høring ifm. brug af eksterne konsulenter (6687/20)
3. Svar til Ankestyrelsen vedr. Furesø Kommunes brug af eksterne konsulenter
(6686/20)
4. (Lukket bilag)
5. Tillæg til brev fra Ankestyrelsen om høring ifm brug af eksterne konsulenter
(7778/20)
6. (Lukket bilag)
7. Fortrolighedserklæring (8214/20)
8. Kommuners brug af eksterne konsulenter.pdf (11410/20)
9. Følgebrev til Ankestyrelsen (7771/20)
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Underskriftsside
Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Preben Sandberg Pettersson
(Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Gustav Juul (Venstre)

Susanne Mortensen (Konservative)

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Lars Carpens (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Ole F. Holleufer (Liberal Alliance)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Lene Bang (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Carsten Svensson (Dansk Folkeparti)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)
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