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1.

Beslutning: Budgetopfølgning I i 2022 - KFI

Sagsnr.: 22/3146

Beslutningstema
Kultur, Fritid og Idræt skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Kultur, Fritid og Idræt, jf. bilag 1.
Det skal bemærkes, at denne budgetopfølgning er med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april
2022 og ikke pr. 31. marts 2022. Dette skyldes, at forvaltningen har foretaget en
organisationsændring af aktivitetsområderne, som budgetmæssigt først er faldet på plads pr.
30. april 2022.
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 2022 for Kultur, Fritid og Idræt samlet vil
være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.
Drift
På aktivitetsområderne under Kultur, Fritid og Idræt er det samlede korrigerede nettobudget
på 84,3 mio. kr. (før Budgetopfølgning I), og hele budgettet er inden for servicerammen. Pr.
30. april 2022 er det samlede forbrug på 25,8 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 33 % af
budgettet.
På budgetopfølgning I foreslås en opjustering af det korrigerede budget på i alt 0,7 mio. kr.
(netto), jf. tabel 1.
Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget og omplaceringer mellem udvalg på i
alt 0,1 mio. kr., som kan ses i bilag 2.
Tabel 1 – BO I pr. 30.04.2022 vedr. KFI
Hele 1.000 kr.
Opr.
Korr.
budget
Budget
a
Central stab - KFI
KFI sekretariat FOU

Furesø Kommune

b
4.003
22.559

5.060
20.889

Forbrug
pr. 30.4.

Ompl.
ml.
udvalg*

Till.bev.
*

C

d

e

1.280
6.506

0,081

Nyt korr. Forv.
budget
regnskab
efter
BO I
f=b+d+e G
5.060
5.060
20.970
20.970
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Hele 1.000 kr.

Opr.
budget

Korr.
Budget

Forbrug
pr. 30.4.

Ompl.
ml.
udvalg*

Till.bev.
*

Nyt korr. Forv.
budget
regnskab
efter
BO I
Idrætsområdet
18.402
18.800
5.020
18.800
18.800
Kulturområdet
38.667
39.522
13.003
39.522
39.522
I alt – netto
83.630
84.272
25.809
0,081
84.353
84.353
Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.
Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1
Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.
Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.
Aktivitetsområde Central stab - KFI
På aktivitetsområde Central stab – KFI forventes regnskab for 2022 at blive 0,1 mio. kr.
højere end forventet, som finansieres af omplaceringer mellem andre udvalg.


I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt
og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet.
Der er i 2022 afsat 1,35 mio. kr. og i 2023 0,4 mio. kr. hertil. For KFI`s vedkommende
betyder det en opjustering af budgettet i 2022 med 15.000 kr. og 3.600 kr. i 2023.



Hjertestartere - fordeling af udgifter til vedligeholdelse.
Der er i alt afsat 0,110 mio. kr. til vedligeholdelse af hjertestartere, og det er besluttet, at
budgettet skal ligge under KFI. Så ved denne budgetopfølgning opjusteres budgettet med
0,110 mio. kr., hvoraf de 0,066 mio. kr. finansieres fra øvrige udvalg, som dækker over
deres andel af vedligeholdelse af hjertestartere. De resterende 0,044 mio. kr. er KFI`s
andel.

Aktivitetsområde KFI sekretariat - FOU
På aktivitetsområde KFI sekretariat – FOU forventes regnskab for 2022 at være i balance, dog
med følgende bemærkninger;


at lejeindtægterne under forsamlingshusene kan blive udfordret, da det på nuværende
tidspunkt ikke vides, hvorvidt folk begynder at leje forsamlingshusene i samme grad, som
de gjorde før COVID-19.

Aktivitetsområde Idrætsområdet
På aktivitetsområdet Idrætsområdet viser forventet regnskab for 2022, at budgettet vil være i
balance, dog med følgende bemærkninger;


Lejeindtægterne på hhv. udendørsarealerne og Farum Arena er på nuværende tidspunkt
tvivlsomt, om alle indtægterne kan blive realiseret i 2022. På nuværende tidspunkt er der
kun realiseret 4 % under Farum Arena. På svømmehalsområdet skyldes den høje
forbrugsprocent, at salg af årskort er købt og bogført i årets første kvartal.

Aktivitetsområde Kulturområdet

Furesø Kommune
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På aktivitetsområdet Kulturområdet viser forventet regnskab for 2022, at budgettet vil være i
balance, dog med følgende bemærkninger.





Både udgifts- og indtægtsbudgettet under Furesø Musikskole, nedjusteres med 132.000
kr., som skyldes en regulering af tilskuddet fra kunststyrelsen fra 2020.
På Galaksen skyldes den høje procent under indtægterne, at der er overført 1,5 mio. kr. fra
2021 til 2022, som dækker over udsatte arrangementer for 2021, som forventes afholdt i
2022 (0,8 mio.kr.), samt 0,7 mio. kr., som er udestående afregning af corona
kompensation fra erhvervsstyrelsen.
Hvorvidt indtægten holder, afhænger dels af, om folk beholder deres billet, eller om de
ønsker at få refunderet deres penge, og derudover vides det ikke hvilke konsekvenser, de
stigende energipriser vil få for indtægtsbudgettet.

Anlæg
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 2022 for Kultur, fritid og idræt samlet vil
være i balance i forhold til det korrigerede budget.
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.

Furesø Kommune
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler,
at
 Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30.
april 2022, godkendes
 tillægsbevilling og omplaceringer mellem fagudvalg på 0,081 mio. kr. (netto) i 2022
godkendes.
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Anbefalet.
Afbud: Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

2.

Bilag 1 - Økonomioversigt pr. 30.04.2022
Bilag 2 - oversigt over omplaceringer m.v.
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022
Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025

48863/22
48881/22
43004/22
124222/21

Beslutning: Frigivelse af midler til foreningsarrangement om frivillighed

Sagsnr.: 22/7151

Beslutningstema
Kultur, Fritid og Idræt skal beslutte, om udvalget vil disponere 30.000 kr. fra den interne pulje
til en workshop om rekruttering af frivillige, herunder ledere og instruktører, målrettet
kommunens foreninger, samråd og Folkeoplysningsudvalg.
Sagsfremstilling
Flere af Furesøs foreninger har på brugermøder i forbindelse med fordeling af lokaletider for
sæson 2022-2023 givet udtryk for, at de har problemer med at fastholde og rekruttere
frivillige ledere og instruktører til at afvikle aktiviteter. Dette er en landsdækkende tendens
oven på corona, der til gengæld har ført flere borgere over i de selvorganiserede aktiviteter.
Derfor anbefaler forvaltningen at udbyde en fælles workshop til alle Furesø Kommunes
foreninger, samråd og Folkeoplysningsudvalget, hvor det vil være muligt at dykke ned i, hvad
der er sket med frivilligheden under corona-nedlukningerne, og hvordan man kan
genrekruttere de frivillige.
Forvaltningen anbefaler, at workshoppen afvikles af konsulenthuset Ingerfair fredag den 9.
september kl. 16:00-21:00. Nedenfor er et foreløbigt udkast til programmet, såfremt Ingerfair
faciliterer workshoppen. Workshop er et godt format til foreninger, der både kan opnå indsigt
i tendenser og få værktøjer med hjem til at kunne handle på.
Furesø Kommune
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Programforslag for workshoppen
Forvaltningen anbefaler, at workshoppen bygges over samfundets udvikling, de vigtigste
tendenser inden for frivillighed samt forskellige former for frivillighed, herunder følgende
områder:
-

Hvorfor: Hvad er foreningens formål, og hvorfor har vi egentlig brug for frivillige?
Hvad: Hvad er det egentlig, vi rekrutterer til, hvilke opgaver og på hvilket niveau?
Hvem: Hvilke personer har vi brug for til at løse opgaverne, og hvem vil være de
rette?
Hvordan: Hvor finder vi dem, og hvordan får vi kontakt?

Workshoppen rundes af med en snak om ”den gode velkomst” i foreningen, spilleregler for de
frivillige og udarbejdelse af en handleplan for den enkelte forening.
Der vil være tid til drøftelse og egen refleksion flere gange under workshoppen, så der kan
idéudvikles og videndeles mellem de fremmødte foreninger.
Om Ingerfair
Ingerfair er specialiseret i arbejdet med frivillige og leverer kurser, workshop, sparring og
rådgivning om frivillige.
Økonomiske konsekvenser
Kultur, Fritid og Idræt har en intern pulje på 100.000 kr. Udvalget har allerede disponeret
50.000 kr. i 2022. Ved disponering af yderligere 30.000 kr. til en frivillighedsworkshop vil
der restere 20.000 kr. i udvalgets pulje til resten af 2022.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Forvaltningen vurderer, at arrangementet understøtter Vores Furesø – politik for kultur, fritid
og idræt. Derudover knytter workshoppen sig til flere succeskriterier under mål nr. 5; bl.a.
ønsket om, at foreninger skal spille en nøglerolle, og at vi ønsker at styrke civilsamfundet til i
endnu højere grad at bidrage til de stærke fællesskaber, ved at flere frivillige borgere og
organisationer bidrager.
Borgerinddragelse
Folkeoplysningsudvalget inviteres med i den konkrete planlægning.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,

Furesø Kommune
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at Kultur, Fritid og Idræt disponerer 30.000 kr. fra den interne pulje til afvikling af det
beskrevne arrangement om frivillighed, målrettet kommunens foreninger.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Godkendt.
Afbud: Egil F. Hulgaard

3.

Beslutning: Handleplan Vores Furesø - nye indsatser 2023-2024

Sagsnr.: 20/5335

Beslutningstema
Kultur, Fritid og Idræt skal beslutte, hvilke indsatser i politikken for Vores Furesø, der skal
være fokus på i 2023-2024.
Sagsfremstilling
Handleplanen 2020-2022
På udvalgsødet 3. september 2019 blev kultur-, idræts- og fritidspolitikken Vores Furesø
endeligt godkendt. Efter det ordinære møde udpegede udvalget 12 indsatser i politikken, der
skulle fokuseres på i 2020-21. De indsatser, der blev udvalgt var:













Sikre børns møder med kunst, kultur, idræt og foreningsliv gennem samarbejde med
skoler og dagtilbud
Bygge bro mellem kulturinstitutioner, foreninger og udsatte familier
Øge fleksibiliteten i fritidstilbuddene og skabe mulighed for at afprøve forskellige
aktiviteter
Gøre en særlig indsats for fastholdelse af unge i et aktivt fritidsliv ved at styrke den
sociale dimension
Skabe, formidle og aktivere mødesteder for unge
Anerkende og udvikle de frivilliges arbejde både i og uden for foreningslivet
Arbejde for at kommunens faciliteter og bookingsystem lever op til brugernes behov og
den politiske prioritering
Arbejde for gennemsigtighed i forhold til tilskud, serviceniveau og priser
Arbejde for bedre tilgængelighed til faciliteter og naturoplevelser under hensyn til
beskyttelse af naturen
Styrke integration gennem aktivering af kommunens stærke fællesskaber
Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger om at skabe oplevelser
på tværs i kommunen
Videreudvikle Flyvestationens kultur- og fritidsakse for borgere og besøgende.

Furesø Kommune
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Forvaltningen udarbejdede på den baggrund en handleplan for perioden, som på grund af
corona blev forlænget til 2022. Som bilag ligger en status for denne handleplan samt en liste
over de konkrete initiativer, der er gennemført på nuværende tidspunkt. I statusoversigten kan
man orientere sig i de forskellige handleark og status på initiativerne.
Handleplanen 2023-2024
Med afsæt af de sidste to års arbejde med handleplanen har forvaltningen en anbefaling til,
hvilke indsatser der skal fortsættes, hvilke der bør lukkes ned, og hvilke nye indsatser fra
politikken, der skal føjes ind i 2023-2024. Dette forslag kan ses i bilaget om KFI prioritering,
hvor prioriteterne fra 2019 også fremgår i en kolonne.
De fire indsatser, som, forvaltningen mener, bør fortsættes, er markeret med fed skrift
ovenfor. Det drejer sig om indsatser, der ikke er i mål endnu, enten fordi de tager længere tid,
eller er blevet bremset af corona. Det skal tilføjes, at de indsatser, der afrundes, ikke ophører,
men er implementeret og gået i drift, hvorfor de ikke længere indgår i en handleplan. I tillæg
til de fire, der fortsættes, foreslår forvaltningen seks nye indsatsområder, der kan ses
herunder:







Støtte selvorganiseret aktivitet i samspil med foreningslivet
Støtte foreninger i at udvikle fleksible tilbud, der gør det attraktivt at deltage i
foreningslivet
Fremme samarbejder internt mellem foreningerne samt mellem foreninger,
selvorganiserede og kommunen
Støtte tiltag fra foreninger og kulturinstitutioner, der har fokus på borgere med særlige
behov
Udvikle og støtte nye partnerskaber for at forebygge ensomhed
Udvikle og formidle de permanente oplevelser i hverdagslivet gennem fysisk planlægning
og skiltning.

De nye indsatser er udformet med afsæt i byrådets 2030-mål, igangværende initiativer samt
nye behov på området. De samlede indsatser for 2023-2024 vil således sikre:






At der fortsat er fokus på anerkendelse af kommunens mange frivillige
At der støttes op om vores foreningslivs udvikling
At der arbejdes aktivt med inddragelse af foreninger og frivillige i kommunens
velfærdsopgaver
At særligt kulturområdet rækker ud efter nye målgrupper og arbejder på tværs
At der er fokus på formidling af de mange faciliteter og aktiviteter, som allerede
eksisterer.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forslaget om de ti indsatser for 2023-2024 og i
deres endelige beslutning fastholder loftet på ti indsatser.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Furesø Kommune
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Politikken og handleplanen for Vores Furesø blev implementeret i byrådets 2030-mål, da de
blev formuleret i 2020. De nye indsatser for 2023-2024 er udvalgt med afsæt i mål 3 om at
sikre det gode børneliv og en tryg alderdom samt mål 5, der skal fremme samarbejdet med
foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger indenfor
velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt
 beslutter hvilke ti indsatser i politikken Vores Furesø, der skal være fokus på i 2023-2024.
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Udvalget besluttede at følge forvaltningens indstilling til prioriteret forslag for 2023-2024
med supplement af punktet “Udvikle målrettede tilbud, der øger livskvaliteten i samarbejde
med aktører i og udenfor kommunen”.
Afbud: Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben Vores Furesø - Handleplan status juni 2022
2 Åben KFI prioritering 2023-24 - FORSLAG
3 Åben Vores Furesø - Milepæle 2022

4.

49910/22
51866/22
51916/22

Beslutning: Kompetencefordeling - Kultur, Fritid og
Idræt/Folkeoplysningsudvalget 2022

Sagsnr.: 22/6984

Beslutningstema
Kultur, Fritid og Idræt skal beslutte at sende den samlede kompetenceoversigt til drøftelse i
Folkeoplysningsudvalget.

Furesø Kommune
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Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i Kultur, Fritid og Idræt’s og Folkeoplysningsudvalgets evaluering af
samarbejdet i den forgangne byrådsperiode var der bred enighed om, at et nødvendigt
grundlag for det videre samarbejde bl.a. var et bedre overblik over kompetencefordelingen
mellem de forskellige aktører.
Med udgangspunkt i dette ønske har forvaltningen udarbejdet en samlet kompeteceoversigt,
der tager udgangspunkt i de opgaver, der knytter sig til Folkeoplysningsudvalgets arbejde.
Planen er udarbejdet med udgangspunkt i den eksisterende kompetencefordeling samt den
måde, kompetencefordelingen i praksis bliver forvaltet. Udgangspunktet er således dels selve
Folkeoplysningsloven, dels byrådets godkendte styrelsesvedtægter, byrådets godkendte
vedtægter for § 35, stk. 2 udvalget (Folkeoplysningsudvalget) samt praksis, der bygger på
aftaler og beslutninger i konkrete sager.
Udvalget skal drøfte kompetenceoversigten og sende den videre, så den kan indgå i
Folkeoplysningsudvalgets temadrøftelse om udvalgets fremadrettede arbejde den 21. juni
2022.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
En samlet kompetenceoversigt skaber et bedre grundlag for at kunne forfølge Mål 5: ”I 2030
samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne
løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet.”
Borgerinddragelse
Inddragelsen sker via Folkeoplysningsudvalget.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven.
Det videre forløb
Kompetenceoversigten sendes til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget. Herefter sættes sagen
på til en fornyet drøftelse i fagudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at kompetenceoversigten sendes til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Udvalget sender oversigten over kompetencer videre til Folkeoplysningsudvalgets
temadrøftelse den 1. juni 2022.

Furesø Kommune
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Afbud: Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben Kompetenceplan - Det folkeoplysende område

5.

52597/22

Drøftelse: Prioritering af facilitetsønsker

Sagsnr.: 21/518

Beslutningstema
Kultur, Fritid og Idræt orienteres om arbejdet med at prioritere de indkomne facilitetsønsker.
Sagsfremstilling
Kultur, Fritid og Idræt besluttede den 30. november 2021, at der skulle arbejdes videre med
den samlede oversigt over ideer til idrætsfaciliteter i Furesø Kommune med henblik på en
mere overordnet prioritering af projekterne ud fra en vurdering af efterspørgsel, nytteværdi
samt foreningens medfinansiering. Oversigten giver mulighed for at vurdere ønskernes værdi
for Furesø Kommune samt drøfte mulighederne for at prioritere ideerne.
Forvaltningen har indhentet input omkring efterspørgsel, nytteværdi og medfinansiering fra
de enkelte foreninger. Disse er blevet vægtet fra 0-5 og summen. På den baggrund er der
foretaget en indledende prioritering af projekterne. De ønsker, som har højest vægtning,
fremgår øverst på listen. Det er ikke alle, som er vendt tilbage på forvaltningens spørgsmål
omkring de tre forhold, disse ønsker fremgår nederst i listen sammen med private initiativer
samt allerede løste projekter.
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat økonomi til at realisere ønskerne, dog indgår ønsket omkring forbedring af
omklædningsfaciliteterne på Furesøbad i budgetoplægget for 2023, jf. tidligere beslutning.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Forvaltningen er opmærksom på, at eventuelle udvidelser af idrætsfaciliteter skal ske i
overensstemmelse med Furesø Kommunes faslagte 2030-mål. Herunder særlig fokus punkter
fra 2030-målene:
 Foreningernes nøglerolle i Furesø Kommune, som bør afspejles i, hvordan faciliteterne
udvides og udvikles
 Attraktive ungemiljøer bør fremmes gennem udvidelse af faciliteter, der stilles til rådighed
for foreningsaktivitet.
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Borgerinddragelse
Foreningerne i Furesø Kommune er blevet inddraget gennem SDU’s undersøgelse,
individuelle møder m.m.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt
 drøfter oversigten over de prioriterede ønsker og tager denne til efterretning.
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Drøftet. Der kan arbejdes videre med selvfinansierende projekter. Øvrige projekter arbejdes
der for nærværende ikke videre med i lyset af økonomiaftalen m.v.
Afbud: Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben Facilitetsønsker opdelt efter efterspørgsel, nytteværdi og
medfinansiering

6.

54019/22

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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Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Drøftet. Udvalget ønsker en dialog med Folkeoplysningsudvalget om, hvordan foreninger kan
bidrage til Furesø Kommunes klimaplan.
Afbud: Egil F. Hulgaard
Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 14-06-2022
Drøftet.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

7.

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 Kultur, Fritid og Idræt, juni 2022

Sagsnr.: 21/20155

Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Vigtigt om mødet i dag
Mødet afholdes i Skovhuset, Ballerupvej 60. De første 15 minutter er afsat til, at en
repræsentant for Skovhuset fortæller om status på visionen for institutionen. Det ordinære
møde starter kl. 16:15.
Temamøde om ungemiljø
Onsdag den 4. maj afholdt byrådet et temamøde om ungemiljø. Udvalget har under dette
punkt mulighed for at samle op på denne drøftelse i forhold til fremtidige handlemuligheder.
Lun på Ord fredag-lørdag
Furesø Bibliotek afholder for syvende gang ordfestivalen Lun på Ord 17.-18. juni i Galaksen.
Temaet er ”tro, håb og kærlighed”, og programmet i år er spækket med store, aktuelle
forfattere, der skriver sig ind i disse livsvigtige temaer. Se programmet herunder og kig
endelig forbi festivalen i Galaksen fredag og lørdag: https://furbib.dk/nyheder/kortnyt/lun-paa-ord-programmet-er-kommet.
Furesø Idrætstalenttilbud optager 32 nye idrætstalenter
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Furesø Idrætstalenttilbud har optaget 32 nye idrætstalenter med start i august 2022. De nye
idrætstalenter kommer fra seks forskellige foreninger og syv forskellige skoler. Der vil fra
august 2022 være i alt 52 talenter tilknyttet Furesø Idrætstalenttilbud, som kommer fra i alt
otte forskellige foreninger og otte forskellige skoler. Talenterne er som udgangspunkt optaget
for resten af deres tid i grundskolen, med mindre andet aftales.
Placering af skateparken i kultur- og fritidsaksen
På borgermødet den 27. oktober om etableringen af en skatepark på flyvestationen fremkom
der blandet andet et ønske om, at forvaltningen skulle finde en anden placering for
skateparken, fordi grundejerforeningerne var bekymret for støjgener fra skateparken.
Forvaltningen har fundet en bedre placering på rullearealet umiddelbart øst for Hangar 3.
Placeringen er bedre i forhold til begrænsning af støj og indkig-/udkigsgener og ligger på
kommunens ejendom. Der afholdes et informationsmøde om placeringen den 15. juni kl. 1921 i sidebygningen til Hangar 2, hvor grundejerforeningerne i Sydlejren og andre
interesserede er inviteret. Den 20. juni kl. 15.30-16.30 afholdes der første spadestik på
rullearealet foran Hangar 3.
Nyt fra Kulturmetropolen
RÅ-festival Regional festival for, med og af unge kulturskabere afholdes 14.-15. januar 2023 i
Galaksen i samarbejde med Kulturmetropolen. Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe med
ungdomsskoleleder, musikskoleleder og ungekulturkoordinator samt leder af Galaksen.
Gruppen vil frem mod afviklingen medvirke til at kvalitetssikre festivalen samt bidrage til
rekruttering og indhold. I 2021 blev festivalen afholdt i Helsingør med over 200 unge
deltagere - heraf 21 unge fra Furesø. Festivalens økonomi ligger i regi af Kulturmetropolen.
Urban Girls Regionalt talentforløb for unge kvindelige musikere udbydes af
Kulturmetropolen. Markedsføringen er påbegyndt, og der afholdes to rekrutteringsevents i
Furesø som optakt til forløbet - ét i UKH og ét på Ungdomsskolen den 14. juni. Efter
sommerferien indledes planlægningen af 1-2 lokale aktiviteter for piger fra Furesø, som ikke
kom med i talentforløbet. Disse aktiviteter har til formål at øge pigers selvværd samt give dem
adgang til rollemodeller og et positivt fællesskab gennem musikken. Disse aktiviteter vil blive
afholdt i slutningen af 2022. Al økonomi ligger i regi af Kulturmetropolen.
Årshjul
For at give et overblik over udvalgets opgaver fremlægger forvaltningen ved hvert
udvalgsmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan skitseret i vedlagte årshjul for juni.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske
flygtninge i Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
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Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at Kultur, Fritid og Idræt tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Taget til efterretning.
Afbud: Egil F. Hulgaard
Bilag:
1 Åben Årshjul KFI - juni 2022
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Bilagsoversigt
1.

Beslutning: Budgetopfølgning I i 2022 - KFI
1. Bilag 1 - Økonomioversigt pr. 30.04.2022 (48863/22)
2. Bilag 2 - oversigt over omplaceringer m.v. (48881/22)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (43004/22)
4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025 (124222/21)

3.

Beslutning: Handleplan Vores Furesø - nye indsatser 2023-2024
1. Vores Furesø - Handleplan status juni 2022 (49910/22)
2. KFI prioritering 2023-24 - FORSLAG (51866/22)
3. Vores Furesø - Milepæle 2022 (51916/22)

4.

Beslutning: Kompetencefordeling - Kultur, Fritid og Idræt/Folkeoplysningsudvalget
2022
1. Kompetenceplan - Det folkeoplysende område (52597/22)

5.

Drøftelse: Prioritering af facilitetsønsker
1. Facilitetsønsker opdelt efter efterspørgsel, nytteværdi og medfinansiering
(54019/22)

6.

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)

7.

Orientering: Meddelelser til Kultur, Fritid og Idræt, juni 2022
1. Årshjul KFI - juni 2022 (35802/22)
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Underskriftsside
Tine Hessner (Radikale Venstre)

Gustav Juul (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)
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