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ØKONOMISK FORVALTNING 

25. august 2020 

Budgetforslag 2021 – 1. behandling 

Traditionen tro vil jeg gerne knytte et par ord til førstebehandlingen af budgettet for det kommende år med 

tilhørende budgetoverslagsår.  

Budgetarbejdet blev indledt i begyndelsen af året med udgangspunkt i overslagsår 2021. På daværende 

tidspunkt frygtede vi, at økonomien i 2021 ville blive udfordret af konsekvenserne af udligningsreformen. Vi 

blev bekræftet i denne frygt. De første udmeldinger om konsekvenserne af udligningsreformen viste en 

forværring med op mod 40 millioner kr. årligt. Med andre ord var udligningsudspillet langt værre end, hvad vi 

havde frygtet. Heldigvis – men også som følge af en god dialog med de centrale ministre – endte den nye 

aftale helt anderledes. Det endte med, at vi får tilført knap 13,7 millioner kr. årligt i forhold til nu. Jeg er 

overordentligt tilfreds med, at man med den endelige aftale er gået væk fra at straffe en kommune, fordi den 

er veldrevet.  

Der var en lidt besynderlig tilføjelse til den politiske aftale om reform af det kommunale tilskuds- og 

udligningssystem. Det fremgik nemlig, at aftalepartierne var enige om, at Dragør og Vallensbæk Kommuner 

bør blive løst fra kravet om, at de skal indgå i forpligtende kommunalt samarbejde. Regeringen ville hurtigst 

muligt undersøge hvilke konkrete opgaver, det er fagligt forsvarligt at tilbageføre. Efterfølgende blev 

spørgsmålet sendt i høring i de 4 kommuner. Dragør og Tårnby afgav et fælles høringssvar. Af dette 

fremgår, at en række af de opgaver, som løses af Tårnby for Dragør, kan tilbageføres til Dragør Kommune. 

Det drejer sig om hjælpemiddelområdet, specialundervisningsområdet, hele det specialiserede børneområde 

samt dele af voksenområdet og genoptræning samt Botilbuddet Wiedergården. Sagen forventes behandlet i 

Folketinget i dette efterår.  

Nu er det imidlertid en helt anderledes og langt større frygt vi sidder med end udligningsbekymringen. 

Hvad bliver de sundhedsmæssige og privatøkonomiske konsekvenser af Covid-19. Og hvad bliver de 

økonomiske konsekvenser for virksomhederne i kommunen og for kommunens egen økonomi på kort og på 

langt sigt? Noget ved vi allerede nu. Vi ved at vi skal passe på vore udsatte borgere, som vil blive ramt 

meget hårdt af sygdommen, hvis vi ikke handler klogt, hurtigt og ud fra centralt udmeldte retningslinjer. 

Vi ved derimod ikke, om de nuværende tiltag fra de centrale myndigheder er tilstrækkelige eller om nye 

lokale udbrud eller landspolitiske sundhedstiltag fører til nye initiativer til smittebegrænsning. Som det ser ud 

nu, er smittetallene lave for Tårnby Kommune. Til gengæld er Tårnbys borgere de hårdest ramte i landet, 

hvad angår ledighed. Ingen anden kommune har oplevet en tilsvarende stigning i ledigheden som følge af 

Covid-19. Historien om lufthavnen og Tårnby Kommune er jo, at vi har haft glæde af de mange 

arbejdspladser, som flytrafikken og de medfølgende erhverv skaber. Det har betydet jobs for rigtig mange 

Tårnbyborgere.  

Vi har nok alle sammen tænkt, at uanset hvor galt det gik med Danmarks økonomi, ville vi dog altid ligge 

nogenlunde lunt i svinget, fordi lufthavnen altid sikrer beskæftigelse for mange af vore borgere. Det er der nu 

vendt op og ned på. Jeg skal være ærlig og sige, at dette, sammen med de sundhedsmæssige risici for vore 

svageste borgere, er det der bekymrer mig allermest ved virussen.  
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Vi har løbende iværksat en række tiltag for at afbøde de værste konsekvenser af krisen. For at hjælpe 

virksomheder med udfordringer med likviditeten besluttede vi at fremrykke betalinger for omkring 45 millioner 

kr. Kort sagt betød det, at kommunen betalte regninger, som egentlig først forfaldt senere. Samtidig valgte vi 

at fremrykke en række af vores anlægsopgaver svarende til ca. 17 millioner kr. I forhold til kommunens 

udlejning af erhvervslejemål gav vi mulighed for henstand med lejebetalingen. Hertil kommer beslutningen 

om, at yde henstand med betaling af dækningsafgift for 2. og 3. rate 2020. Og da de forfærdelige 

konsekvenser for beskæftigelsen blev tydelige, oprettede vi et fremskudt Jobcenter i Lufthavnen. Formålet er 

at sørge for vejledning, kompetenceudvikling og sparring til ledige, opsagte medarbejdere og virksomheder. 

Der arbejdes ligeledes på at matche ledige og opsagte med virksomheder i andre brancher, som evt. 

mangler arbejdskraft. Vi har gjort og gør fortsat en stor indsats, så vi kommer godt ud af krisen. 

Vi ved, at KL og Regeringen er enige om, at kommunerne skal friholdes for udgifter relateret til Covid-19. Vi 

ved imidlertid også, at den måde aftalesystemet mellem kommuner og stat er skruet sammen på, oftest 

resulterer i kollektiv tildeling af midler – forstået på den måde, at kommunerne under ét får et beløb til at 

varetage en opgave eller udfordring. Dette beløb fordeles så mellem kommunerne i forhold til folketal og 

dermed uafhængigt af, hvor udfordringerne er størst. Vi ved derfor ikke, i hvor høj grad kommunen i sidste 

ende vil få dækket alle Covid-19-relaterede udgifter. Og jeg tænker ikke at vi vil blive kompenseret for sådan 

noget som fald i borgernes indtægter og dermed lavere skatteprovenu til kommunen. Ej heller for 

medfølgende sociale udgifter af stigende ledighed. I forhold til budget 2021 har udvalgene nu arbejdet med 

de udmeldte rammer. Vi har indarbejdet merindtægter ved at anvende det statsgaranterede 

udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning. Vi må dog huske på, at en del af finansieringen består af et 

særligt to årigt overgangstilskud på 19 millioner kr. som bortfalder i 2023. Og selv med den forbedring som 

indarbejdelsen af statsgarantien giver, står det nu klart, at vi desværre har ret store budgetudfordringer i 

2021. Til førstebehandlingen af budgettet er der et kassetræk på 92,3 millioner kr. og udfordringer på 

servicerammen. Budgettet er selvfølgelig også udfordret af den voldsomt stigende ledighed, som vi 

desværre kommer til at se ind i. 

I det foreliggende anlægsbudget er der investeringer for 143,4 millioner kr. p.t. Og netop investeringer er jo 

et middel til at holde aktiviteten i gang i kommunen. I den forbindelse vil jeg nævne, at vi blandt andet vil 

bruge 17 millioner kr. på skolerenovering og yderligere 17,4 millioner kr. på ekstraordinær 

ejendomsvedligeholdelse. Vi investerer også i klimaet. Kommunen besluttede i 2019 at indgå 

Klimakommune Plus aftale. I den forbindelse blev det besluttet, at arbejde med tiltag om, at fremme 

energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning, facilitering og 

rådgivning. Der er afsat 13,0 millioner kr. årligt til og med 2023 til energirenovering samt 

klimatilpasningsløsninger. Tanken er at sikre energibesparende tiltag i kommunens bygninger. Midlerne skal 

anvendes på tiltag, der er økonomisk fordelagtige og som samtidig giver en reduktion af CO2 udledningen. 

Midlerne kan bruges på el-, vand- og varmebesparende projekter. Energibesparende projekter har ofte en 

høj rentabilitet og giver samtidigt et kvalitetsløft og øger bygningens værdi. Herudover prioriteres midler til 

projektering og anlæggelse af mindre klimatilpasningsløsninger. 

Ikke alt er kroner og ører. Et budget er ikke bare bevillinger og tabeller, men også en tilkendegivelse af, hvor 

man ønsker at bevæge sig hen. I den forbindelse vil jeg nævne arbejdet med tidlig forebyggende indsats for 
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børn og unge i udsatte positioner. Vi har som mål, at børn, unge og deres familier får den rette indsats på 

rette tidspunkt. Det betaler sig. Både fagligt og økonomisk, men jo allermest menneskeligt. Derfor har 

kommunen igangsat et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen. Dette projekt sker på tværs af 

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen, som sammen skal kortlægge 

de fremadrettede tværfaglige indsatser for vores børn og unge. Projektet har til formål dels at forebygge, at 

sociale problemer opstår, dels at opspore og begrænse sociale problemer ved brug af tidlig indsats.  

Delindsatser, der arbejdes med i projektet, er bl.a. oprettelse af Familiegrupper i dagtilbud og forebyggende 

rådgivere i dagtilbud. Familiegrupper i dagtilbud er en tidlig indsats, der i særlig grad har til formål at 

understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling. Det skal ske ved at styrke forældrenes handlekompetencer 

i samspillet med barnet.  

På ældreområdet arbejdes der også med, hvor vi skal hen. Kommunen har adresseret demografipresset på 

ældreområdet med en tværgående proces med inddragelse af borgere, medarbejdere og eksterne parter.  

Processen igangsættes faktisk i overmorgen med en temadag med oplæg vedrørende en række såkaldte 

”spor”, som samlet set skal sætte en retning for udviklingen af kommunens ældreområde. Sporene 

omhandler: retningen for organisering, rekruttering og fastholdelse, brug af frivillige, boligformer, 

velfærdsteknologi osv., som skal drøftes politisk, og som forvaltningen ud fra de politiske dessiner 

efterfølgende arbejder videre på. I løbet af 2021 skal det hele gerne munde ud i en egentlig ældrestrategi, så 

vi alle kan gå en tryg alderdom i møde. 

Hvorom alting er, står vi nu med et kassetræk på 92,3 millioner kr. Afslutningsvis er der blot at sige, at der nu 

arbejdes videre med det foreliggende budgetforslag. Det er min forventning, at vi kan finde frem til en 

fornuftig og forsvarlig løsning på budget 2021. 

Budgettet færdigbehandles formelt set ved andenbehandlingen, og ændringsforslag fra de politiske grupper 

skal være modtaget senest den 31. august kl. 12.00. Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til 

førstebehandling. 

 

Borgmester 

Allan S. Andersen 
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