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Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2021 
 

I aften skal Kommunalbestyrelsen sende kommunens regnskab for 

2021 til revisionsgennemgang og i forlængelse af indstillingen, vil 

jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende 

regnskab. 

 

Året 2021 blev ligesom 2020 præget af Covid-19, håndsprit, mund-

bind, PCR-test, coronapas og hjemmearbejde. En virkelighed som 

borgere og ansatte lynhurtigt accepterede og tilpassede sig.  

 

Der skal lyde en stor ros til vores ansatte for at have sikret borger-

nes velfærd under nok et år med ekstremt vanskelige betingelser.  

 

Men udover at være en sundhedskrise var Covid-19 også en økono-

misk krise. Jeg frygtede de økonomiske konsekvenser for vores 

kommune som følge af faldet i beskæftigelsen. Med en beskæfti-

gelse, som er dybt afhængig af Lufthavnen, var det et deprimerende 

syn at se fly holde stille på rad og række. 

 

I 2020 etablerede vi et fremskudt jobcenter i Lufthavnen, som der 

blev god brug for i 2021. Det var med til at afbøde konsekvenserne 

på beskæftigelsen og hjælpe ledige tilbage i arbejde. Og heldigvis 

vendte konjunkturudviklingen i februar 2021 for vi havde regnet med 

det i 2023. 
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Vi kom vi ud af 2021 med et kassetræk på 118 mio. kr. Det reelle bil-

lede er dog et kassetræk på 61 mio. kr. For helt ekstraordinært 

måtte vi afregne 146 mio. kr. til indefrosne feriepenge som følge af 

den nye ferielov. Og samtidig havde vi indtægter fra jordsalg i forbin-

delse med Tømmerupparken på 89 mio. kr. samt et kapitalgrund-

skud.  

 

Der var oprindeligt budgetlagt med et kassetræk på 67 mio. kr., så 

resultatet er trods alt indenfor skiven, når man tager i betragtning, at 

kommunens totalregnskab balancerer med knap 3,8 mia. kr. 

 

Men en situation, hvor der ikke er balance mellem udgifter og ind-

tægter er selvfølgelig ikke holdbar i længden. 

 

Vi overskred servicerammen med 12 mio. kr., hvilket skal ses i for-

hold til en samlet serviceramme på 2 mia. kr. Merforbruget hænger 

sammen med merudgifter i forbindelse med Covid-19.  

 

På anlægssiden var bruttoudgifterne i 2021 på 141 mio. kr., hvilket 

er 9 mio. kr. under den beregnede anlægsramme for os. Resultatet 

er påvirket af udskydelse af blandt andet kunstgræsbanen og skøjte-

hallen. 

 

Jeg er stolt over alt det, vi fik til at ske i mulighedernes kommune i et 

ellers vanskeligt 2021. Og som jeg nu vil nævne noget af. 
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Vi fik i det forgangne år lanceret en ny hjemmeside med forbedret 

funktionalitet og søgemuligheder. Samtidig fik vi også for alvor sat 

skub i anvendelsen af kommunens Facebook til information til bor-

gerne og erhvervslivet. 

 

Dialogen mellem borgere, erhvervsliv og os politikere blev yderligere 

styrket af, at vi afholdt en række borgerinformationsmøder og et er-

hvervsinformationsmøde. Og der blev afviklet erhvervstræf i forlæn-

gelse af arbejdet i paragraf 17, stk. 4-udvalget om erhvervsudvikling.  

 

For mig er det også vigtigt, at vi bliver bedre til at tænke mere hel-

hedsorienteret. Derfor glæder det mig, at 175 af kommunens an-

satte i 2021 var på tre dages kursus i helhedsorienteret sagsbe-

handling. Dette kommer vi til at arbejde mere med i årene fremover.  

 

Desuden har vi oprettet en særlig enhed, som skal styrke den hel-

hedsorienterede sagsbehandling. Enheden skal hjælpe familier med 

flere forskellige udfordringer. De har nemlig i særlig grad brug for en 

helhedsorienteret indsats fra vores side.  

 

På sundheds- og omsorgsområdet var det altoverskyggende fokus 

fortsat at holde smitten nede blandt de svage og udsatte borgere. 

Det er vi lykkedes godt med.  

 

Men derudover har vi forbedret bemandingen i ydertimer og week-

ender på ældreområdet, hvilket har givet et kvalitetsløft af området. 

Vi har således styrket området med 3,7 mio. kr. til mere personale i 

ydertimerne svarende til 7,5 fuldtidsstillinger.   
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Plejehjemmet Ugandavej har fået installeret døgnrytmebelysning. 

Det giver beboerne en bedre fornemmelse af, hvornår det er nat og 

dag, og det hjælper beboerne til en bedre søvn. Endelig, så forbed-

rer det faktisk også arbejdsmiljøet. 

 

På kommunens plejehjem arbejder demenskoordinatorerne videre 

med implementering af Demensplanen. I 2021 er der bl.a. etableret 

en pårørendegruppe for demensramte plejehjemsbeboere.  

 

Så har vi på sundhedsområdet styrket indsatserne for tidlig opspo-

ring af selvskade og spiseforstyrrelser. 

 

Den grønne omstilling er i højsædet. Vi afsatte næsten 13 mio. kr. til 

en klima- og energipulje i 2021 og rub og stub er blevet brugt. 

 

Der er gennemført over 100 energibesparende projekter. Her vil jeg 

særligt nævne konvertering til LED. De fleste steder i kommunen vil 

I nu opleve, at sti- og vejbelysning er på LED og projektet på vores 

vejbelysning er færdigt. 

 

Der er kommet berøringsfri armaturer på skoler, daginstitutioner og 

rådhuset. Det sparer ressourcer og reducere smitte. 

  

Og endelig vil jeg nævne, at vi også har investeret i klimasikring og 

afledning af regnvand i Travbaneparken.  
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Børneområdet var i 2021 stadig meget påvirket af Covid 19. 

 

Til min store ærgrelse var året præget af hjemsendelser, nedluknin-

ger og restriktioner. På folkeskoleområdet foregik undervisningen en 

stor del af året efter regler og principper for nødundervisning. 

 

Dette er sikkert en del af forklaringen på, at der ikke var den forven-

tede fremgang i skoleelevernes trivsel. Vi må nok erkende, at mulig-

hederne for at dyrke venskaber og fremme trivsel i nedlukningsperi-

oder er en svær øvelse.  

 

Men det glæder det mig, at vi med den nye trivselsstrategi fra no-

vember 2021 sætter ny fart på trivselsarbejdet med en helhedsorien-

teret indsats, der omfatter skoler, SFO’er og klubber. 

 

Herudover blev der afsat 3 mio. kr. til yderligere pladser på daginsti-

tutionsområdet. Der blev afsat en pulje på 0,6 mio. kr. til tidligere fo-

rebyggende indsats på småbørnsområdet. Og vi afsatte en særlig 

initiativpulje på 1,5 mio. kr. til at styrke den supplerende undervis-

ning og inklusion i folkeskolen.  

 

På det kulturelle område har det glædet mig, hvor godt vores bor-

gere har taget imod Vestamager Svømmehal som for alvor er blevet 

taget i brug i 2021. Efter restriktionerne blev lempet har der i perio-

den fra juni og året ud været 80.000 betalende gæster. 

 

Jeg vil også nævne, at autocamperpladsen i Kastrup Lystbådehavn 

blev taget i brug i foråret 2021. Stille og roligt er pladsen blevet en 
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stor succes, og i 2021 var der 1.955 overnatninger. 

 

En anden glædelig nyhed var, at Kastrup Lystbådehavn igen i 2021 

blev tildelt ”Det Blå Flag”. Tilstedeværelsen af Naturskolens Blå 

Base i havnen var vigtig for at kunne opnå Det Blå Flag, på grund af 

formidlingsaktiviteterne om miljø og hav. 

 

Som nævnt var beskæftigelsesområdet stærkt præget af Covid-19 

og mange afskedigelser, der fulgte i kølvandet på nedlukningen af 

Lufthavnen. Dagpengeteamet blev styrket med 4 ekstra stillinger for 

at kunne fastholde kvaliteten i sagsbehandlingen af de ledige.  

Regnskabsresultatet blev også 37 mio. kr. højere end det oprinde-

lige budget.  

 

Ledigheden steg med 2,2 % fra 2020 til 2021. Antallet af dagpenge-

modtagere toppede i februar 2021 og har siden været faldende. Og 

nu ser vi for alvor, at der er ved at komme gang i aktiviteten i Luft-

havnen, hvor rejselysten og jobbene er vendt tilbage – det er meget 

glædeligt! Vi er nu på en ledighedsprocent på 2,9%. 

 

Vi er sundhedsmæssigt og økonomisk kommet bedre gennem Co-

vid-19 end vi havde turde håbe på. Og det er dejligt, at Covid-19 

ikke længere er en kritisk sygdom. Desværre gik der ikke lang tid før 

en anden katastrofe indtraf.  

 

Den grufulde russiske invasion af Ukraine har kastet Europa ud i 

krig og menneskelig ulykke, som ingen havde forestillet sig. Millioner 

er flygtet fra død og ødelæggelse og mange søger hjælp og husly 
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hos os i Danmark og i Tårnby. Vi skal selvfølgelig hjælpe alt det vi 

kan. Jeg frygter, at denne uhyrlige tragedie også kan blive langvarig.  

 

Jeg skal afslutningsvis erindre om, at regnskabet endnu ikke er fær-

digrevideret. Derfor skal jeg på Økonomiudvalgets vegne indstille, at 

Tårnby Kommunes regnskab for 2021 afgives til revisionen. 

 
 

 


