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Indledning 
Byrådet har som fælles målsætning, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med 

stærke fællesskaber og velfungerende lokalsamfund. Borgerne skal opleve en god og omsorgsfuld 

kommunal service, et rigt foreningsliv og en bred vifte af kultur-, idræts- og fritidstilbud. Vi skal 

beskytte vores smukke natur, sikre grøn omstilling og en bæredygtig byudvikling. Erhvervslivet skal 

trives og bidrage til kommunen med flere arbejdspladser. Borgerne skal inddrages og føle sig hørt.  

 

For at opnå disse mål er det afgørende, at der fortsat er styr på økonomien, at medarbejderne i 

kommunen trives, samt at borgere, foreninger og virksomheder inddrages i at udvikle og forbedre 

kommunens drift og service – eksempelvis gennem brug af nye digitale værktøjer og innovative 

løsninger. Det er afgørende at finde enkle løsninger, der reducerer unødvendigt bureaukrati, og som 

lægger op til, at borgerne bidrager til kommunens udvikling og bliver så selvhjulpne som muligt.   

  

Arbejdsprogrammet er vedtaget i byrådet i april 2018 og danner efterfølgende grundlag for byrådets 

arbejde og prioriteringer – herunder i relation til de fremtidige budgetaftaler.  

 

Der er ikke med arbejdsprogrammet taget stilling til konkret udmøntning, prioritering og finansiering. 
Arbejdsprogrammet konkretiseres og gøres operationelt i samarbejde med ledere og medarbejdere 

inden for de forskellige forvaltningsområder, og kommunens borgere inddrages aktivt i kvalificeringen 

af arbejdsprogrammets indsatser med udgangspunkt i Furesømodellen for borgerinddragelse.  

 

Der vil mindst én gang om året blive gennemført en evaluering og revision af arbejdsprogrammet på 

baggrund af opnåede resultater og behov for justeringer / nye prioriteringer. 
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1. En veldrevet, tryg kommune med 

borgerne i centrum 
 

Målet er en veldrevet kommune, hvor vi anvender hver 

skattekrone med omtanke, hvor vi udvikler og forbedrer 

kommunens drift til gavn for borgerne, og hvor tryghed er i centrum. 

 

Særligt tværgående fokus:  
Økonomiudvalget og Udvalget for Digitalisering og Innovation skal på tværs af udvalgene fremme 

arbejdet med initiativer, der kan skabe økonomisk råderum og forbedre kommunens service – på kort 

og længere sigt. Etableringen af et økonomisk råderum er et fælles anliggende på tværs af udvalg og 

afgørende for, at byrådets ambitioner og visioner kan føres ud i livet.  

1.1. Øget økonomisk råderum – plads til bedre velfærd 

Der skal i foråret 2018 udarbejdes en samlet vurdering af mulighederne for at skabe større råderum i 

budgettet – eksempelvis gennem: 

 Bedre forebyggelse  

 Forenkling af arbejdsgange samt fjernelse af unødige dokumentationskrav  

 Mindre sygefravær – bedre arbejdsmiljø  

 Effektiv drift af kommunale ejendomme og anden infrastruktur – herunder energirenovering 

samt besparelser på vand, varme og el 

 Anvendelse af konsulenter og andre eksterne leverandører med omtanke  

 Flere i job, flere selvhjulpne borgere, færre på overførselsindkomster 

 Tværkommunalt samarbejde om opgaveløsninger. 

 

Deadline: Vurderingen skal ligge klar maj 2018 og indgå i budget 2019. Byrådet vil arbejde med 

ovenstående muligheder gennem hele byrådsperioden for kontinuerligt at arbejde for at øge 

råderummet.  

1.2. Bedre og billigere drift gennem innovation og digitalisering  

Digitale løsninger, ny teknologi og innovation skal forbedre og effektivisere Furesøs service. Samtidig 

skal ny teknologi være med til at lette arbejdsgangen for kommunens medarbejdere, som skal 

kompetenceudvikles til en styrket digital kultur. Der udvikles en model eller metode, der kan 

understøtte fagudvalg og byrådet med udvikling af innovative metoder. 

Følgende områder skal vurderes i første omgang:  

 Bedre selvbetjeningsløsninger 

 Ny hjemmeside 

 Velfærdsteknologi – med respekt for de enkelte borgere 

 Robotteknologi og kunstig intelligens 

 Anvendelse af IT og andre digitale værktøjer i undervisningen 

 Mere effektive digitale systemer til administration og kommunikation i alle kommunens 

forvaltningsgrene og institutioner 
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 Initiativer der kan sikre, at borgere, der ikke er så IT-stærke, ikke lades tilbage på perronen. 

(Uddannelses- og informationsbehov og krav om tilgængelighed) 

 Supplerende brug af digitale platforme ved høring, samskabelse m.v. med sigte på bredere og 

mere repræsentativ borgerinddragelse. 

 

Deadline: Resultaterne af den første afsøgningsproces skal ligge klar september 2018 med anbefalinger 

til, hvorledes der arbejdes videre med digitalisering og innovation. Alle fagudvalg vil blive inddraget.   

1.3. Balance i budgettet   

Vi skal lægge en plan for kommunens økonomi over de kommende år i lyset af: 

 Den demografiske udvikling: Vi bliver flere ældre og flere børn 

 Forventet udvikling i befolkningstal og virksomheders omsætning (mulige scenarier) 

 Ændret statstilskud pr. 2022 og vilkår for afvikling af Furesøgælden 

 Mulige ændringer i udligningssystemet 

 Mulighed for øgede indtægter og justeringer på de finansielle poster i budgettet 

 En sammenhængende innovations-, digitaliserings- og effektiviseringsstrategi.  

 

Deadline: Et første bud på en langsigtet budgetstrategi forventes at ligge klar september 2018. 

1.4. Trygt Furesø  

Vi skal fortsætte arbejdet med forebyggelse af indbrud og skabe tryghed i vores boligområder gennem: 

 Styrket samarbejde med politi, borgerfølgegruppen og private vagtværn om bl.a. bedre video-

overvågning, udbredelse af nabohjælp, tryghedsvandringer og forebyggende tryghedsindsats i 

samarbejde med fx Natteravnene 

 Mere synligt politi i nærområderne  

 Informationskampagner/-møder i lokalområderne for at fremme trygheden i nærområderne 

gennem lokale fællesskaber og borgeransvar  

 Involvering af servicevagt og kommunens øvrige medarbejdere i overvågning 

 Styrket boligsocial indsats bl.a. via gadeplansmedarbejdere og SSP samt inddragelse af 

foreninger, Natteravnene, samarbejde mellem boligselskaber m.fl. 

 Aftale med lokale virksomheder om praktikforløb for utryghedsskabende unge  

 Arbejde med sammenhængende forebyggende indsats for udsatte familier.  

 

Deadline: Der udarbejdes en samlet plan for en styrket indsats på området til drøftelse i relevante 

fagudvalg. Afrapportering til Økonomiudvalget halvårligt om status for arbejdet.  

1.5. God borgerdialog og god borgerinddragelse/Furesømodellen i anvendelse 

Kommunen er til for borgerne, der skal inddrages og opleve en god dialog ved udvikling og 

implementering af nye ydelser, lokalplaner mm. og i det daglige møde med kommunen. Der sættes 

fokus på følgende tiltag:  

 Borgervejleder: Evaluering af den nuværende ordning og vurdering af fremadrettede tiltag 

 God og relevant information til borgerne om kommunens udvikling på målgrupperelevante 

platforme – herunder hjemmesiden 

 Sikre at medarbejderne anvender de 6 ledetråde for god borgerdialog 
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 Løbende møder med borgerne om deres oplevelse for at lære at gøre det bedre inden for de 

forskellige forvaltningsområder  

 Skabe gode vilkår og rammer for frivillige foreninger og enkeltpersoner, der kan bidrage til 

løsning af opgaver i kommunen 

 Evaluering af Frivilligcenterets indsats og muligheden for endnu tættere samarbejde i stærke 

fællesskaber med kommunen 

 Tage nye former for borgerinddragelse og borgerdialog i anvendelse – herunder de rådgivende 

arbejdsudvalg (Furesømodellen) og digitale dialogmodeller – og sikre at alle borgergrupper 

søges inddraget.  

 

Deadline: Afrapportering til Økonomiudvalget halvårligt om status for arbejdet.  

1.6. Medarbejdere der trives og får mulighed for at folde deres talenter ud 

Kommunens medarbejdere er nøglen til, at vi kan levere den service til borgerne, som vi gerne vil. 

Furesø skal gå forrest, når det handler om: 

 Inddragelse af medarbejderne i den løbende udvikling af kommunens velfærd og øvrig drift 

 Initiativer til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere i kommunen 

 God ledelse og kompetenceudvikling 

 Trivsel 

 Nedbringelse af sygefravær samt forebyggelse af arbejdsulykker gennem ændrede 

arbejdsprocesser (herunder med blik for et arbejdstempo, der ikke slider medarbejderne op) og 

ny teknologi.  

 

Deadline: MED-systemet drøfter ovenstående mål og inddrages i den konkrete realisering af 

nærværende arbejdsprogram for valgperioden 2018-2021. Økonomiudvalget følger sygefraværet 

løbende og orienteres mindst en gang årligt om arbejdet med strategiske HR-indsatser og resultater i 

forhold til trivsel, god ledelse og kompetenceudvikling, herunder særlige indsatser vedtaget af 

HovedMED.  

1.7. FN's verdensmål og handicapkonvention  

For at sikre en bred forankring af både FN’s verdensmål og handicapkonvention udarbejder byrådet: 

 Køreplan for, hvordan de enkelte fagudvalg skal arbejde med FN's verdensmål  

 Køreplan for, hvordan de enkelte fagudvalg arbejder med FN's handicapkonvention samt 

arbejdet med Furesøs Handicappolitik. 

 

Deadline: Køreplanerne bør foreligge senest september 2018.  

Bemærk: Det er Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, der har ansvaret for arbejdet i Furesø med FN's 

verdensmål i samarbejde med næstformændene i de øvrige fagudvalg. 

De enkelte fagudvalg drøfter løbende, hvordan man på de forskellige forvaltningsområder kan bidrage 

til at realisere målene i handicappolitikken. Hvert andet år udarbejdes en Handicappolitisk redegørelse, 

der behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.  
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2. Et sundt og aktivt liv i stærke 

fællesskaber  
 

Furesø skal være en omsorgsfuld kommune, hvor vi 

skaber rammer for et godt liv i alle livets faser og yder 

en effektiv og respektfuld støtte til de, der får brug for en 

hjælpende hånd. Målet er et endnu bedre seniorliv, en 

omsorgsfuld og sammenhængende støtte til borgere med 

sociale udfordringer samt en god forebyggelse, 

behandling og genoptræning på sundhedsområdet. En vigtig forudsætning er et tværgående 

samarbejde mellem de forskellige forvaltningsområder og institutioner i kommunen samt med de øvrige 

aktører på området: Regionen, de praktiserende læger, seniorråd, handicapråd, Ældre Sagen, 

virksomheder m.fl. En vigtig udfordring i de kommende år er den demografiske udvikling, hvor vi 

bliver flere ældre. Det skal afspejle sig i vores planer og aktiviteter. 

 

Særligt tværgående fokus:  

Den demografiske udvikling i befolkningssammensætningen betyder et stærkt stigende antal borgere 

over 80 år i de kommende år. De udfordringer og muligheder, det giver, kræver et betydelig 

tværgående fokus og samspil, herunder med praktiserende læger og frivillige foreninger, om bedre 

pleje og aktivitetstilbud samt etablering af senioregnede boliger. Samtidig skal opgaven med en 

sammenhængende sundhedsindsats løses på tværs af udvalgsområder, da forebyggelsesindsatser og 

sundt liv i Furesø skal tænkes ind i alle kommunens indsatser.   

2.1. En god og tryg ældrepleje 

Vi skal skabe en god og tryg ældrepleje bl.a. gennem følgende tiltag: 

 Bedre koordinering af borgerforløb på tværs af visitationen, hjemmesygepleje, rehabiliteringen 

og hjemmepleje 

 Opkvalificering af medarbejderne 

 Samling af hjemmepleje/hjemmesygeplejen 

 Sikre den rette bemanding og de rigtige kompetencer  

 Inddragelse af brugere/pårørende i udvikling af pleje og omsorg 

 Etablering af udvalg med repræsentation af pårørende på de enkelte plejecentre  

 Bedre og flere aktiviteter på plejecentre og et øget fokus på indsatser tilpasset både demente og 

ikke-demente borgere 

 God kvalitet i ældremaden – herunder mulighed for større valgfrihed og brug af lokale 

leverandører 

 Særlig opmærksomhed i forhold til borgere med anden etnisk baggrund  

 Skabe mere demensvenlige rammer på Lillevang 

 Bedre koordinering med praktiserende læger på plejecentre (plejehjemslæger)  

 Brug af velfærdsteknologi – med respekt for den enkelte borger.  

 

Deadline: Masterplan klar september 2018. 
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2.2. Flere og bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser 

Vi har i den forgangne valgperiode skabt ca. 200 flere senioregnede boliger og flere plejehjemspladser. 

Det arbejde skal vi fortsætte via: 

 Gennemførelse af seniorboligstrategien med konkrete måltal for flere seniorboliger og plan for, 

hvor og hvordan de kan etableres 

 Plan for udbygning af plejehjemskapacitet på kort og langt sigt 

 Plan for ”beskyttede” boliger. 

 

Deadline: Masterplan klar september 2018. Denne koordineres med den samlede boligpolitik – 

jævnfør punkt 5.1. 

2.3. Fællesskab og livsglæde for alle seniorer 

Vi skal i et styrket samarbejde med de frivillige arbejde med: 

 Aktiviteter målrettet de mest udsatte og ensomme borgere  

 Styrket samarbejde med og mellem Gedevasevang og Skovgården  

 Styrket samarbejde med Seniorrådet, Frivilligcenteret og Ældre Sagen om målrettede indsatser 

der styrker fællesskaber   

 Tydelig og let tilgængelig PR omkring vores mange gode aktivitetstilbud for seniorer 

 Særlig opsøgende indsats for isolerede/ensomme ældre i samarbejde med hjemmeplejen, 

praktiserende læger m.fl. 

   

Deadline: Masterplan klar december 2018. 

2.4. Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap 

I samarbejde med Furesø Handicapråd skal der udarbejdes en handleplan vedr. følgende 

problemstillinger:  

 Flere lokale botilbud og midlertidige bo-afklaringstilbud  

 Flere egnede boliger og "lokal bostøtte" til unge med psykiske udfordringer 

 Flere fleksjob og beskyttede jobs til fx psykisk udviklingshæmmede – i samarbejde med 

Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv 

 Bedre mulighed for flere foreningstilbud om parasport – koordineres med Udvalg for Kultur, 

Fritid og Idræt 

 Samarbejde med Fontænehuset om socialt og psykisk udsatte – i samarbejde med Udvalg for 

Beskæftigelse og Erhverv 

 Arbejde med fysisk tilgængelighed i alle dele af kommunen. 

 

Deadline: Handleplan klar december 2018. 

2.5. Sammenhængende indsats på sundhedsområdet 

Furesø skal have en strategi for fremme af fysisk og mental sundhed med vægt på nedenstående 

faktorer. Strategien udarbejdes på baggrund af sundhedsprofilen, der offentliggøres i marts 2018.   

 Styrket forebyggelsesindsats i forhold til livsstilssygdomme med fokus på at forebygge den 

sociale ulighed på området 

 Aktiv anvendelse af Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker  
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 Fastholdelse og styrkelse af tværkommunale samarbejder på sundhedsområdet, herunder fx det 

specialiserede hjemmesygeplejeteam 

 Flere/bedre rehabiliteringstilbud, herunder et tæt samspil med visitation, praktiserende læger og 

hjemmepleje ved udskrivning fra indlæggelser på hospitaler  

 Mulighed for psykologhjælp eller lignende rådgivning for unge 

 Styrke koordineringen af overgangen fra indlæggelse til udskrivelse, herunder bl.a. fokus på 

misbrugsindsatsen, socialpsykiatrien og rehabiliteringsafdelingen. 

 Styrke samarbejdet med Familiehuset om gruppeforløb og individuelle forløb for sårbare børn, 

unge og familier (i samarbejde med UDF) 

 Øge samarbejdet med sundhedsområdet omkring forebyggelse af livsstilssygdomme og 

mistrivsel  

 Samarbejde med patientforeninger og andre foreninger på området. 

 

Deadline: Udkast til samlet strategi skal være klar december 2018. 
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3. Gode opvækstvilkår for vores børn 

og unge 
 

Vores børn og unge skal trives samt udvikle og 

uddanne sig. Derfor skal de møde dygtige 

fagprofessionelle og udfordringer, der bidrager til 

deres karakterdannelse. Det kræver gode skoler og 

daginstitutioner, gode fritids- og FFO-tilbud, støtte til 

udsatte familier samt gode muligheder for at tage en 

ungdomsuddannelse. Furesø får flere børn i de kommende år. Gode løsninger skal findes i et godt 

samarbejde med forældrebestyrelser, fagprofessionelle, samråd, elevråd og ungerådet. Og den 

forebyggende indsats skal styrkes.     

 
Særligt tværgående fokus:  

Realiseringen af de ambitiøse mål i denne del af arbejdsprogrammet kræver et stærkt tværgående 

samarbejde. Vi skal blive bedre til at hjælpe udsatte børn og familier på tværs af indsatsområder: 

Daginstitution, skole, fritidsliv og job. Initiativer, der er koordineret med idræts- og fritidsforeninger og 

med erhvervs- og beskæftigelsesområdet, skal spille en væsentlig rolle. Udviklingen af de fysiske 

rammer på området skal koordineres tæt med arbejdet med kommunens fysiske planlægning. 

3.1. Furesø Kommunes dannelsesstrategi 

Børn i dag skal udvikle sig både fagligt, socialt og menneskeligt, de skal kunne leve sig ind i andre, 

skabe sociale bånd og opnå tro på sig selv. Derfor skal der arbejdes hen mod en pædagogisk kultur, der: 

 Inddrager børn og elever i et forpligtende fællesskab med indflydelse på normer og værdier 

 Styrker forældrenes aktive inddragelse 

 Udvikler engagement og kompetencer hos medarbejderne 

 Udvikler karaktertræk hos børn som nysgerrighed, vedholdenhed og ansvar. 

 

Deadline: Samlet plan for dannelsesstrategiens udfoldelse i dagtilbud, skole og uddannelsestilbud klar 

i december 2018.  

3.2. Gode fysiske rammer i vores daginstitutioner 

Flere børn i Furesø stiller krav om mere kapacitet på daginstitutionsområdet. Samtidig er der brug for 

at øge vedligehold/renovering. Der vil blive arbejdet med følgende:  

 Nye daginstitutioner i Farum Nordby, Hareskov og Sydlejren 

 Kapacitetsudbygning i daginstitutioner andre steder i kommunen 

 Etablering af skovbørnehaver – herunder også kommunale – eller skovgrupper i de eksisterende 

institutioner 

 Sikring af et differentieret udbud af daginstitutioner (i relation til eksempelvis størrelse, 

beliggenhed og lignende).  

 Undersøge muligheden for at øge antallet af dagplejemødre 

 Samlet plan for renovering og vedligehold af daginstitutioner  

 Samlet plan for effektiv ressourceanvendelse ved drift af vores daginstitutioner.   
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Deadline: Masterplan klar september 2018 efter inddragelse af § 17, stk. 4 udvalg. 

3.3. ALLE børn skal trives og udvikles i dagtilbud 

Vores daginstitutioner skal sikre en god opvækst for vores børn gennem: 

 Som minimum at fastholde den nuværende normering i alle institutioner og gerne øge den 

generelt, så vores børn får mere uddannet personale omkring sig 

 Øget fokus på sociale normeringer gennem en opnormering af personale til de daginstitutioner, 

der har en høj andel af udfordrede børn/familier. Tildelingen skal ske ud fra en vurdering af, 

hvilken effekt det vil give ift. børnegruppen 

 Styrket samarbejde mellem daginstitutioner, Sundhedsplejen, Familiehuset, Tandplejen og PPR 

om udsatte børn og familier 

 Styrket fokus på sproglige og sociale kompetencer, så alle børn er skoleklar, når de starter i 0. 

klasse 

 Styrket og motiverende forældresamarbejde – også ift. familier med børn med handicap  

 Styrket fokus på børnedemokrati og inddragelse af børnenes perspektiver i dagligdagen 

 Afklaring af mulighed for fuld vikardækning/fælles vikarpulje   

 Afskaffelse af tid, hvor pædagoger er alene med børn i institutionerne  

 Evaluering af erfaringer med ferielukning/ændrede åbningstider i institutioner for på den måde 

at ”strække” ressourcerne på den enkelte institution. 

 Fælles ressourcepool af f.eks. naturvejledere, musikpædagoger eller idrætspædagoger, som 

institutionerne kan inddrage i deres pædagogiske arbejde 

 Brug af eksempelvis skoleelever til af- og oprydning ude og inde, så det pædagogiske personale 

ikke skal bruge tid på det. 

 

Deadline: Masterplan klar november 2018. 

3.4. Styrket forebyggende indsats – udsatte børn og familier skal hjælpes   
 Styrkelse af Sundhedsplejen og Familiehuset, så de med deres stærke fagligheder kan arbejde 

tæt sammen med institutionerne og styrke arbejdet med udsatte børn og deres familier  

 Tværgående indsats målrettet udsatte familiers samlede problemkompleks –  

samarbejde mellem sundhedsplejersker, tandklinikker, daginstitutioner, Familiehuset og PPR  

 Tidlig opsporing af udsatte børn med sociale, fysiske, psykiske eller indlæringsmæssige 

udfordringer  

 Forpligtende og engagerende involvering af forældrene og øvrige netværk omkring familierne – 

og hjælp til dem der ikke selv kan løfte opgaven. 

 

Deadline: Samlet plan for at styrke de forebyggende indsatser klar februar 2019. 

3.5. Gode fysiske rammer og fortsat udvikling af vores skoler  

Skolereformen blev indført i 2014 og satte en lang række nye initiativer i gang og den videre udvikling 

af skolerne ønskes foretaget med udgangspunkt i en status på skolereformen og skolernes prioritering 

af de forskellige indsatser. Med dette afsæt sættes særligt fokus på: 
 Hurtig "genopretning" af de skoler, der trænger mest 
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 Sammenhængende plan for mere grundig renovering af vores skoler, herunder gode 

toiletforhold på alle skoler, faglokaler og klasserumsrenovering samt udearealer, der inspirerer 

til bevægelse  

 Styrket indsats ift. linjefagsdækningen og målrettet kompetenceudvikling i de kommende år for 

at sikre de rigtige medarbejderkompetencer i overensstemmelse med behov og de nationalt 

fastsatte målsætninger 

 Udmøntning af Furesø Fælles Forståelse og en fortsat udvikling af samarbejdet mellem de 

forskellige faggrupper på skolerne.  

 Nedbringelse af vikardækningen gennem en aktiv indsats ift. sygefraværet  

 Vurdering af skoledistrikter i lyset af kapacitet, socioøkonomiske forhold og 

befolkningstilvækst  

 Strategisk indsats ift. brug af forskellige og inspirerende undervisningsmidler i undervisningen, 

herunder styrket forældresamarbejde for at skabe en sammenhængende og fælles indsats om 

eleverne 

 Indsatser for at styrke elevernes indflydelse på hverdagen og skolens udvikling gennem en aktiv 

anvendelse af elevdemokratiet 

 Afdækning af behov og muligheder for obligatorisk erhvervspraktik. 

 

Deadline: Minimums-genopretning af de mest trængte skoler på plads inden sommerferien. 

Sammenhængende plan for renovering senest 1. juni 2018. Plan for videreudvikling af skolerne på 

plads 1. halvår 2019. 

3.6. Løft af elever, der har svært ved indlæring  

Vi skal fremme resultater hos vores tosprogede elever og andre elever, der har svært ved indlæring 

gennem aktiviteter som f.eks.:   

 Holistisk syn på læring og trivsel med blik for det nødvendige samspil mellem skole, fritidsliv 

og familie 

 Ekstra-kurser i dansk og matematik  

 Lektiehjælp 

 To-lærerordning/lærer-pædagogordning  

 Øget og mere forpligtende samarbejde med forældre  

 Fokus på læringsformer, læringsstil og relationen mellem lærer/elev 

 Seminarer og foredragsaftener for forældre med ikke-vestlig baggrund (i samarbejde med 

foreninger) om betydningen af gode skoleresultater og dansk skolekultur 

 Øget ledelsesmæssigt fokus, samarbejde og videndeling på tværs af skolerne  

 Inddragelse af idræts- og fritidsforeninger i en fælles indsats, der kan styrke udsatte elevers 

fritidsaktiviteter – herunder udbredelse af fritidspas. 

 

Deadline: Handleplan skal være klar inden udgangen af 2018. 

3.7. Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud      

 Ændret visitationspraksis og ændrede incitamentsstrukturer, der styrker inklusionen og 

mindsker segregeringen, så flere børn kan trives i almenområdet 

 Sikre en god socioøkonomisk fordeling mellem skolerne, så de sikres lige vilkår 
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 Ændret organisering, der skaber tydelig struktur og klar ansvarsfordeling, der kan sikre hurtig 

adgang til ressourcer og bedre rådgivning ved fastholdelse af ressourcekrævende børn i almene 

skoletilbud  

 Bedre samarbejde med de specialskoletilbud, som vi benytter, med henblik på at sikre kvalitet 

og gode overgange via samarbejde med lærerne 

 Kompetenceløft af lærerne i normalskolen til at håndtere børn med særlige behov og et øget 

fokus på inddragelse af skolernes pædagoger i arbejdet 

 Tværfagligt og smidigt samarbejde med inddragelse af PPR, fysioterapi m.v., så der sikres 

hurtig handling, når der er behov for en ekstra indsats om et barn. 

 

Deadline: Handleplan med måltal for mindre segregering skal være på plads senest november 2018. 

3.8. Alle elever skal udfordres  

 Specialiserede forløb for udskolingselever, der vil opnå ekstra læring inden for boglige, 

musiske, sportslige og håndværksprægede fag (forløbene kan tilrettelægges på tværs af skoler 

og med inddragelse af Marie Kruses Skole) 

 Styrket samarbejde med foreninger og erhvervsliv om aktiviteter som led i den åbne skole. 

 

Deadline: Plan klar inden sommerferien 2018. 

3.9. Gode fritidstilbud til vores børn og unge  

 Evaluering af de "nye" FFO3-tilbud og samarbejdet med foreninger  

 Evaluering af ungdomsskolens arbejde – kan det f.eks. bredes ud, som der er eksempler på med 

de seneste aktiviteter på Filmstationen.  

 

Deadline: Evalueringen bør foreligge december 2018.  

3.10. Ungdomsuddannelse til alle  

 Etablering af et advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler    

 Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på obligatorisk 

erhvervspraktik – vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske forløb 

 Tiltrække FGU til kommunen 

 Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen 

 Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i Furesø 

 Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen. 

 

Deadline: Samlet plan klar inden sommerferien 2018. 
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4. Et levende kultur-, idræts- og 

fritidsliv   
 

Vi skal fastholde vores rige foreningsliv med gode 

tilbud på idræts-, kultur- og fritidsområdet, som er 

med til at kitte kommunen sammen og gøre Furesø til 

en spændende kommune at bo i og besøge.  Rammen 

for det levende fritidsliv skal udarbejdes og politisk 

besluttes i 2018 i et samarbejde med foreningerne. 

 
Særligt tværgående fokus:  

Et levende kultur-, idræts- og fritidsliv kan aktivere, glæde og skabe sammenhæng mellem alle borgere 

på tværs af alder, interesser og funktionsniveau. Det er derfor afgørende, at kommunens levende kultur-

, idræts- og fritidsliv understøtter opfyldelsen af målene i arbejdsprogrammets øvrige hovedområder. 

Kultur-, idræts- og fritidsområdet skal bl.a. styrke læring og trivsel i skolerne gennem samarbejdet med 

de frivillige foreninger og understøtte integrationsopgaven i kommunen. Og det skal sikre, at der er 

spændende tilbud og aktiviteter til ældre og handicappede borgere, så sundhed, livsglæde og fællesskab 

også styrkes for disse borgere.  

4.1. Gode idræts- og fritidsfaciliteter  

 Afklaring af kunstgræsbane (Hareskov) og udbygning af Værløsehallerne  
 Afklaring af placering af skaterbane og økonomien bag 

 Afklaring af fremtidige aktiviteter på kultur- og fritidsaksen på Flyvestationen 

 Mulighed for at genindføre ”hal-inspektører”   

 Genforhandling af lejeaftale og ny lokalplan for de sportslige aktiviteter omkring Farum Park  

 Afklaring af muligheder for salg af Farum Park  

 Foreningsdrift af kultur- og idrætsfaciliteter  

 Lokale forsamlingshuse som samlingspunkt/klubhuse for foreninger, måske koblet med 

klublokalestrategi 

 Offentlige legepladser og andre anlæg til ikke-organiseret idræt. 

 

Deadline: Samlet plan klar inden udgangen af 2018. 

4.2. Gode forhold for og samarbejde med frivillige  

 Seminar arrangeret i samarbejde med FIR for idrætsforeninger om mål for at forbedre rammer 

for idrætslivet i Furesø 

 Seminar arrangeret i samarbejde med Kulturelt Samråd 

 Lokalebookingsystem, der fungerer 

 Afbureaukratisering af foreningsarbejdet   

 Evt. revision af principper for lokaletilskud/-gebyr og tilskud til foreningsdrift samt 

lokalefordeling 

 Nye veje til anerkendelse af frivillige, ledere og trænere 
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 Udbygning af samarbejde med foreninger om inddragelse af udsatte børn, integrationsopgaver, 

parasport, senioraktiviteter og den åbne skole 

 Udbud af fælles trænerkurser, der sikrer høj kvalitet i foreningernes børne- og ungdomsarbejde  

 Evt. etablering af venskabsbyer samt ”kultur og idræt på tværs”.  

 

Deadline: Samlet overblik klar inden udgangen af 2018. 

4.3. Bedre samarbejde på tværs af kulturinstitutioner/foreninger  

 Tværgående samarbejde mellem bibliotekerne, Farum Kulturhus, Galaksen, Egnsteateret, 

Skovhuset, museerne og de frivillige foreninger på kulturområdet om det samlede kulturudbud i 

kommunen 

 Fælles information/markedsføring af kommunens mange kulturtilbud og som led i en samlet 

branding af kommunen 

 Børnekultur skal ikke kun foregå i de etablerede miljøer, men også der hvor børnenes 

hverdagsliv udspiller sig. 

 

Deadline: Handleplan klar januar 2019. 

4.4. Samlet plan for større kultur-/idrætsevents i Furesø de kommende 4 år  

 Udarbejdelse af plan og fælles prioritering af ressourcer (kommunens, foreningernes og 

erhvervslivets) til større events, der kan give gode fælles oplevelser i Furesø og sætte os på 

landkortet 

 Plan for, hvordan disse større events kan spille ind i Furesøs indsats med fokus på den lokale 

turisme i hovedstadsområdet og flere events for generationer på tværs 

 Afklaring af, hvad kommunens rolle og ressourceforbrug skal være  

 Samlet kommunikation til borgere om events og større idrætsbegivenheder. 

 

Deadline: Samlet plan klar i 2019. 

4.5. Ungekultur og ungeaktiviteter, som de unge brænder for  

 Sikring af spændende aktiviteter og et højt aktivitetsniveau i Ungekulturhuset med eksempelvis 

cafédrift, foredrag m.v. styret af de unge. Flere unge skal kende og bruge aktiviteterne 

 Gang i ungefesterne – flere deltagere 

 Natbus 

 Afdække mulighed for gratis unge-transport mellem de tre S-stationer, der ligger i Furesø 

 Afklare mulighederne for musiksted/diskotek i kommunen 

 Løbende dialog med Ungerådet om det gode ungeliv i Furesø 

 Pop-up events for unge i hele kommunen 

 Mulighed for gratis psykologhjælp til unge under 25 år. 

 

Deadline: Samlet plan klar inden udgangen af 2018. 
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5. Bæredygtig byudvikling, 

naturbeskyttelse og grøn 

omstilling 
 

Furesø skal udvikles med respekt for vores 

smukke natur og med krav om god arkitektur 

og spændende byrum. Vi skal gå foran i den 

grønne omstilling med vægt på 

energibesparelse og vedvarende energi, 

beskyttelse af grundvand, cirkulær økonomi, klimatilpasning og økologi. Vi skal udvikle bæredygtige 

byer og lokalsamfund i overensstemmelse med FN's verdensmål #11. 

 

Særligt tværgående fokus: 

Furesø skal være bæredygtigt – miljømæssigt, økonomisk og socialt. Vi skal udvikle Furesø med 

omtanke og ud fra en samlet plan – det kræver et tværgående blik i forhold til fx de ændrede behov på 

ældreområdet, nye institutioner og skoler, tilpasninger i erhvervsområder og fysiske faciliteter til 

foreningslivet. Arbejdet med grøn omstilling og FN’s bæredygtighedsmål går på tværs af alle 

opgaveområder, og den sammenhængende plan for grøn omstilling skal derfor udpege tværgående 

initiativer til realisering af planen, og sikre at vækst sker i balance med natur og miljø. 

5.1. Sammenhængende perspektivplan og boligpolitik for Furesø 

Der er brug for en langsigtet perspektivplan for Furesø – herunder en udviklingsplan for hvor mange 

boliger/borgere, Furesø skal rumme på sigt, samt en sammenhængende boligpolitik med et overblik 

over:  

 Behov og muligheder for fremtidige boliger i Furesø fordelt på boligtyper (etagebyggeri, tæt-

lav, parcelhuse), målgrupper (familieboliger, senioregnede boliger og ungdomsboliger) samt 

ejerformer (almene boliger, ejerboliger og andelsboliger) 

 Analyse af behovet for og afklaring af mulige placeringer af flere ungdomsboliger, der både kan 

have karakter af kollegieboliger til unge under uddannelse og boliger til unge med særlige 

behov. Det skal vurderes, om der er mulighed for renovering af eksisterende boliger og 

etablering af fleksible boligløsninger med nye boliger, der både kan anvendes af ældre og unge. 

 Samarbejde med boligselskaber og private entreprenører om en vision for flere, gode og billige 

ungdomsboliger. 

 

Deadline: En samlet boligpolitik skal være færdig primo 2019. 

5.2. En arkitektur- og byrumsstrategi, der sikrer kvalitet i byudviklingen 

 En afklaring af, hvordan vi sikrer den fornødne kvalitet og skønhed i byudviklingen gennem 

vores arkitektur- og byrumsstrategi. Afklaring af behovet/mulighederne for en stadsarkitekt 

eller anden sikkerhed og koordinerende funktion, for at vores bygninger har en høj arkitektonisk 

standard. 

 Samarbejde med Furesø By og Land, Furesø Bevaringsfond, lokalhistoriske foreninger og 

lokalsamfund om bevarelse og udvidelse af Furesøs arkitektoniske og byrumsmæssige 

kvaliteter. 
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Deadline: Afklaringen bør være færdig i november 2018. 

5.3. Styrket boligsocial indsats   

 Tæt samarbejde med boligorganisationer om at sikre velfungerende boligområder og modvirke 

tendenser til parallelsamfund 

 Model for at undgå koncentration af boligsociale- og integrationsmæssige udfordringer i 

bestemte boligområder 

 Gennemgang af gældende anvisningsregler, herunder anvisning til akutboliger og brug af 

fleksible kriterier i samarbejdet med boligorganisationerne. 

 

Deadline: Afklaringen bør være færdig november 2018. 

5.4. Virkeliggørelse af allerede planlagte boligudviklingsprojekter 

 Færdiggørelse af lokalplaner, tilrettelæggelse af udbudsprocesser og byggesagsbehandling i 

relation til igangværende boligudviklingsprojekter  

 Håndtering af de afledte udfordringer i relation til infrastruktur, trafikafvikling samt skole- og 

institutionsbehov.  

 

Deadline: Løbende overvågning og sikring af fremdrift.  

5.5. Udvikling af vores bycentre med detailhandel og erhverv  

 Færdiggørelse af lokalplaner, tilrettelæggelse af udbudsprocesser og byggesagsbehandling i 

relation til udvidelse af Farum Bytorv, udviklingsplan for Værløse Bymidte, erhvervsbyggeri på 

Kollekollevej, butik og boliger i Farum Hovedgade, plan for erhvervsområdet ved Kirke 

Værløsevej, Walgerholm og Lejrvej samt genforhandling af lejeaftale for de sportslige 

aktiviteter omkring Farum Park. 

 

Deadline: Løbende overvågning og sikring af fremdrift.  

5.6. Samarbejde med lokalsamfundene om byudvikling i nærområderne  

 Drøftelse med lokalsamfundene om ønsker til den fysiske planlægning, trafikafvikling, den 

kommende kommuneplanstrategi m.v. 

 

Deadline: Møde med Lokalsamfundenes Samvirke og andre lokalsamfund oktober 2018. Mulighed for 

løbende planlægningsmøder med de enkelte lokalsamfund.  

5.7. Bedre naturbeskyttelse, øget naturrigdom og formidling af vores naturværdier  

Vi skal beskytte, udvikle og genopbygge vores rige natur, fremme biodiversitet og formidle viden om 

vores natur: 

 Fredning af området omkring Laanshøj 

 Naturpleje af § 3-områder og øvrige naturområder 

 Samarbejde med kommunens forskellige græsserlaug om naturpleje 

 Arbejde med Naturpark Mølleåen, herunder sikre naturformidling – skiltning, evt. app-baseret 

oplysning om fauna mm.  
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 Naturformidling i samarbejde med bl.a. Hjortøgård, Skolelandbruget, Haver til maver og 

Naturskolen. De mange nyttehaver og uddannede naturformidlere på skoler og institutioner skal 

bidrage 

 Stier i det åbne land 

 Samarbejde med DN, Miljørådet og andre foreninger. 

 

Deadline: Status for Grøn plan fremlægges november 2018. 

5.8. Furesø som foregangskommune for grøn omstilling 

Furesø Kommunes kommunale virksomhed har reduceret CO2-udledningen med 47 % siden 2008. 

Andelen af økologiske fødevarer er steget markant i de kommunale køkkener og ligger nu på 64 %. Vi 

vil arbejde målrettet med: 

 I 2020 skal CO2-udledningen i kommunens virksomhed være halveret ift. 2008 via en 

kombination af adfærdsændringer og tekniske løsninger 

 Fortsat CO2-reduktion hos private og virksomheder gennem renovering af klimaskærme, 

overgang til vedvarende energi, samt samarbejde med grundejerforeninger, boligorganisationer 

og erhvervslivet om energioptimeringer og andre bæredygtige løsninger 

 Grøn mobilitet – elbiler, delebiler og cykler samt mulighed for at kombinere cykel og offentlig 

transport  

 Økologiprocenten i kommunens køkkener skal øges til 80 % i 2020, og alle børn i Furesø får 

læring om økologi i en af de 48 økologiske haver i Furesø.   

 Samarbejde med virksomheder, herunder socioøkonomiske, der fremmer genbrug, cirkulær 

økonomi og grøn omstilling (Spejdernes Genbrug eksempelvis) 

 Bæredygtig og rekreativ anvendelse af regnvand  

 Fremme LAR-løsninger ved afvanding på egen grund bl.a. gennem fælles kampagner og 

indsatser 

 Klimatilpasninger, der fremmer flere behov f.eks. i forhold til rekreative oplevelser  

 Understøtte borgerindsats for grøn omstilling 

 Bæredygtige grønne indkøb skal understøttes gennem incitamenter for optimal adfærd. 

 

Deadline: Et forslag til sammenhængende plan for grøn omstilling fremlægges inden sommerferien 

med henblik på vedtagelse efteråret 2018 og vil udgøre handlingsplan 2018/ 2020 for bæredygtighed og 

klima - grøn omstilling|. 

5.9. Miljørigtig håndtering af vand, spildevand, affald og varme (forsyning) 

Vores mål er at sikre forsyningssikkerhed, gode priser for borgerne og bæredygtighed i forhold til vores 

forsyningsområder. De vigtigste prioriteringer er: 

 Øget genanvendelse af ressourcerne i vores affald hos private og virksomheder, men også 

gennem vellykkede initiativer som klimaambassadørerne på de kommunale arbejdspladser 

 Velfungerende og brugervenlige affaldsløsninger 

 Rent drikkevand – forbud mod sprøjtegifte nær drikkevandsboringer 

 Undersøgelse af mulighederne for adskillelse af kloak- og overfladevand som et led i 

spildevandsplanen 

 Afklaring af status for vores spildevandsrensning  
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 Renere søer ved at reducere overløb fra kloak i forbindelse med store regnskyl 

 CO2-neutral energiforsyning. 

 

Deadline: Furesø arbejder mod en samlet forsynings- og ejerstrategi med fokus på Furesøs 

pejlemærker i de fælleskommunale samarbejder og varmeforsyningen. Udkast skal fremlægges medio 

2019. 

5.10. Effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme  

Furesø har værdier for mange milliarder kroner placeret i kommunale ejendomme, jordbesiddelser og 

anlæg. Det er afgørende, at disse værdier håndteres bedst muligt. Der vil være behov for at arbejde med 

følgende: 

 Effektiv anvendelse af midler til løbende reparation, genopretning og vedligehold  

 Plan for langsigtet vedligehold 

 Mulighed for at reducere kommunale ejendomsbesiddelser, der ikke længere er behov for 

 Mulighed for tilkøb af ejendomme/anlæg, der i dag lejes/leases 

 Mulighed for at reducere de løbende driftsudgifter (eksempelvis ved investering i 

energirenoveringer), optimering af driften o.a. 

 

Deadline: Der skal udarbejdes en samlet Facility Management-strategi til forelæggelse primo 2019. 

5.11. Bedre trafikafvikling og mindre trafikstøj 

En velfungerende infrastruktur med gode veje og stier og god kollektiv trafik er afgørende for, at 

kommunen hænger sammen. Vi skal arbejde med følgende: 

 Ny samlet trafikplan med vægt på øget fremkommelighed, øget trafiksikkerhed og reduceret 

trafikstøj 

 Sikre skolestier, der fremmer børnenes lyst til og mulighed for at cykle  

 Løbende vedligehold af veje, fortove, cykelstier og stier 

 Flere P-pladser og cykelstativer ved vores S-togsstationer  

 God busbetjening 

 Udbygge cykelsti-nettet herunder supercykelstierne 

 Ny trafikstøjskortlægning som grundlag for støjhandleplan  

 Reduktion af trafikstøj fra Hillerødmotorvejen og andre veje i og nær Furesø 

 Varetagelse af Furesøs interesser ved en fremtidig forlængelse af Hillerødmotorvejen (krav om 

mindre trafikstøj, hurtigbusser langs motorvej, reduktion af trængsel). 

 

Deadline: Støjhandleplan skal foreligge primo 2019 efter inddragelse af rådgivende arbejdsudvalg 

(§17, stk. 4). Ny samlet trafikplan skal foreligge ultimo 2019. 
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6. Levende erhvervsliv og beskæftigelse til 

alle  
 

Lokale arbejdspladser er afgørende for at sikre høj 

beskæftigelse. Vi skal fastholde vores position som en 

erhvervsvenlig kommune, hvor virksomheder flytter til og har 

gode muligheder for at ekspandere. Vi vil skabe et godt 

iværksættermiljø og fortsætte det gode samarbejde mellem 

jobcenter og virksomheder om at få så mange som muligt i gang med job eller uddannelse. 

 
Særligt tværgående fokus: 

Et væsentligt fokusområde bliver at få alle med på arbejdsmarkedet. En aktiv erhvervs- og 

beskæftigelsesindsats skal derfor sikre, at der på tværs af alle udvalg er fokus på at prioritere initiativer, 

der konkret kan medvirke til at øge selvforsørgelse og beskæftigelse, ikke mindst blandt udsatte 

grupper af borgere og kvinder med ikke-vestlig baggrund. Vi skal benytte os af opsvinget til at få alle 

med på arbejdsmarkedet også i de grupper, hvor beskæftigelsesgraden traditionelt har været lav. 

6.1. Erhvervsfremme   
 Fortsætte det gode samarbejde i Erhvervskontaktudvalget og med erhvervsforeningerne 

 Infrastruktur-/trafikplan, der gør kommunens erhvervsområder let tilgængelige 

 Tiltrække nye erhvervsvirksomheder, som skaber lokale arbejdspladser og lever op til 

kommunens udviklingsmål  

 Realisering af anbefalingerne om fysiske og planmæssige ændringer i de forskellige 

erhvervsområder i kommunen samt fortsat fokus på udvikling og forskønnelse – herunder 

mulighed for at etablere en samlet udviklingsstrategi for de enkelte erhvervsområder i et 

samarbejde mellem kommune og de centrale aktører/interessenter i de enkelte erhvervsområder. 

 Samarbejde med andre kommuner om erhvervsfremme 

 Afklaring af Widexgrunden – den står ikke tom i 2022 

 Medvirke ved etablering af et eller flere iværksættermiljøer og en iværksætterservice senest i 

2019 

 Samarbejde med det lokale erhvervsliv om fremme af kommunens muligheder for lokale 

indkøb  

 Fortsat samarbejde og understøttelse af erhvervsnetværk 

 Indsats for at fremme bæredygtig turisme og oplevelseserhverv 

 Fokus på den nye planlovs muligheder for at sikre gode betingelser for erhvervslivet. 

 

Deadline: Der skal inden udgangen af 2018 vedtages en ny erhvervshandleplan. 

6.2. Plads til alle på arbejdsmarkedet 

Alle skal så vidt muligt blive en del af et arbejdsfællesskab. Vi vil arbejde med følgende: 

 Genforhandling af partnerskabsaftale med erhvervslivet om plads til flere i løntilskudsjob, 

virksomhedspraktik, fleksjob og ordinær beskæftigelse 
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 Tæt samarbejde med de enkelte virksomheder om at nå disse mål. Herunder gennem etablering 

af ”udslusningsordninger, der sikrer at de borgere, der skal i særlig beskæftigelse, faktisk er 

motiveret og dermed kan blive et aktiv for virksomheden 

 Ekstra indsats for borgere med ikke-vestlig baggrund (specielt kvinder), hvor 

beskæftigelsesfrekvensen er lav og andelen på overførselsindkomster er høj 

 Fastholde og gerne forbedre den høje beskæftigelsesgrad blandt nytilkomne flygtninge  

 Etablere flere fleksjob m.v. for personer med handicap og nedsat arbejdsevne 

 Håndhæve sociale klausuler ved kommunale udbud med krav om, at leverandører til kommunen 

bidrager til at fremme beskæftigelse og løse sociale opgaver 

 Sikre flere beskæftigelsesmuligheder for flere udsatte furesøborgere i forhold til opgaver, der 

udføres for kommunen – eksempelvis inden for rengøring, vej og park og lignende.  

 

 

Deadline: De nuværende beskæftigelses- og integrationshandleplaner skal revideres inden udgangen af 

2018. Målet er fortsat lav ledighed. Alle skal med. 

6.3. Socialøkonomiske virksomheder 

Socialøkonomiske virksomheder giver socialt udsatte, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, nye 

muligheder for at bidrage til fællesskabet. Vi vil: 

 Arbejde for, at der etableres socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med erhvervslivet, 

Fontænehuset, Handicaprådet og andre interessenter – og flere jobs til de socialt udsatte. 

 Arbejde for at der sker en tæt kobling mellem Jobcenteret, erhvervsvirksomheder og 

socialøkonomiske virksomheder, der kan sikre afprøvning af arbejdsopgaver i kortere perioder, 

sikre sprogkompetencer, motivationsopbygning mv. med henblik på udslusning til 

arbejdsmarkedet.  

 

Deadline: Målet er, at mindst to socialøkonomiske virksomhed er i drift inden udgangen af 2018, samt 

at de bliver et aktiv i forhold til målet om at alle med på arbejdsmarkedet.  

6.4. Erhvervsuddannelser  
 Etablering af et advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler    

 Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på obligatorisk 

erhvervspraktik – vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske forløb 

 Tiltrække FGU til kommunen 

 Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen 

 Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i Furesø 

 Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen. 

 

Deadline: Samlet plan klar inden sommerferien 2018. 

 
 


