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Borgmesterens forord 
 
Bred aftale med maksimalt tilladt service 
og uændret skat 
 
I beretningen kan du læse om de kommunale 
områder og om nye vigtige initiativer, som ind-
går i budgetaftalen for 2022. Til sidst finder du 
en enkel oversigt over kommunens samlede 
økonomi.  

 
Budget 2022’s tilblivelse og indhold 
 
Ved sin 2. behandling den 28. september 2021 
vedtog et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen 
budgettet for 2022.  
 
Blot få dage derefter anmodede KL alle kom-
muner om at reducere deres budgetter med 
0,4%, for at sikre økonomiaftalen med regerin-
gen blev overholdt. Overskridelse af aftalen 
medfører nemlig sanktioner af kommunerne. 
 
Derfor måtte vi have en ellers sjælden 3. be-
handling af budgettet i kommunalbestyrelsen 
den 7. oktober 2021, hvor kommunalbestyrel-
sen besluttede en nedjustering af anlægssi-
den, så aftalen kunne overholdes. 
 
Vi er den kommune, som vel nok er blevet 
økonomisk set hårdest ramt af covid-19 på 
grund af lufthavnens betydning.  

 
Heldigvis falder ledigheden også for os nu og 
mange af dem, som mistede arbejdet under 
covid-19 kommer tilbage i arbejde igen. Men 
der er et stykke vej endnu, før vi er helt på ni-
veau med før krisen. 
 
Under en alvorlig krise er det vigtigt at stå sam-
men, og det er glædeligt, at næsten alle i kom-
munalbestyrelsen kunne blive enige om at 
holde hånden under velfærden og de arbejds-
løse. Selvom det betød et træk på vores kas-
sebeholdning. 
 
Vi har heldigvis udvist rettidig omhu i op-
gangstider. Derfor var vi godt rustet da krisen 
kom, for vi har ingen gæld og en stor kasse-
beholdning, som vi altså besluttede at bruge 
nogle penge fra. 
 
På de kommende sider kan du læse mere om 
de forskellige dele i budgettet for 2022. 
 
 
 
God læselyst. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Allan S. Andersen, borgmester 
 

 

"Med budgetaftalen går 

vi  lige til stregen for, 

hvad vi må bruge på 

velfærd og anlæg! Vi har 

tilført flere penge til de 

ældre, specialområderne 

og  fastholdt 

investeringer i klima, 

skoler og i udviklingen af 

vores kommune." 

Allan S. Andersen
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Bygninger og administration 
 
På området afholdes udgifter til vedligehol-
delse af kommunens udlejningsejendomme 
og administrationsbygninger. Området inde-
holder også midler til energioptimering. Endvi-
dere er det her, at udgifter til såvel den politi-
ske som den administrative organisation hører 
under. 
 
Der er i 2022 budgetteret med nettodriftsudgif-
ter på 307 mio. kr. fordelt med 371 mio. kr. i 
udgifter og 64 mio. kr. i indtægter. 
 
Kommunens udlejningsejendomme og admi-
nistrationsbygninger skal vedligeholdes, så de 
kan udnyttes optimalt af brugerne. Det er også 
målet, at kommunens ejendomme løbende 
energioptimeres. 
 
Udgifterne til den politiske organisation omfat-
ter midler til partitilskud, vederlag til kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og 
repræsentation, udgifter til råd og nævn samt 
afholdelse af valg. 
 
Udgifterne til den centrale administration i 
kommunen dækker over løn til ansatte i den 
centrale administration, forsikringer og videre-
uddannelse af de ansatte.  
 
Herudover indgår også tværgående midler, 
som barselspuljer, tjenestemandspensioner 
og IT-udgifter.  
 
Teknik, miljø og beredskab 
 
Området er delt op i en skattefinansieret del og 
en takstfinansieret del. 
 
Den takstfinansierede del omhandler affalds-
håndtering, der skal ”hvile i sig selv”. Det bety-
der, at udgifter og indtægter skal stemme 
overens. 
 
I løbet af 2022 vil kommunens affaldsordnin-
ger blive ændret, så de den 1. januar 2023 ef-
terlever regeringens krav om husstandsnær 
indsamling af 10 fraktioner. 
 

Den skattefinansierede del dækker admini-
stration af erhvervsaffald, materielgård, biler, 
veje, busdrift, parkering, GIS (Geografisk In-
formations System), skadedyrsbekæmpelse 
samt natur og miljø. 
 
I 2022 udløber kommunens aftale om vareta-
gelse af rottebekæmpelse. Det vil i løbet af 
året blive afklaret, om opgaven skal udliciteres 
eller hjemtages til kommunen. 
 
I løbet af 2022 forventes der vedtaget en ny 
spildevandsplan for kommunen, og der vil 
blive arbejdet med risikovurdering af de bo-
ringsnære indvindingsområder og grund-
vandsbeskyttelse. 
 
Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 48 
mio. kr. fordelt med 99 mio. kr. i udgifter og 51 
mio. kr. i indtægter. 
 
Beredskabets område 
Brandstationen er borgernes indgang til kom-
munen udenfor normal arbejdstid. 
 
Vagtcentralen er døgnbemandet og står desu-
den for overvågning af kommunens institutio-
ner (tyverialarmer, brandalarmer mv.) og er 
backup for hjemmeplejens nødkald. 
 
Brandvæsenet yder indsats mod skader på 
personer, miljø og ejendom ved ulykker. Hertil 
kommer mange forskellige opgaver som f.eks. 
brandsyn, førstehjælpskurser, undervisning af 
skolernes 4. klasser i elementær brandbe-
kæmpelse, løfteopgaver for hjemmeplejen, 
kørsel med hjælpemidler, eftersyn og vedlige-
holdelse af brandhaner og brandmateriel. 
 
Brandvæsenet har siden starten af pandemien 
stået for en stor del af modtagelse, oplagring 
og distribution af værnemidler. Herudover står 
brandvæsenet for visitering til isolationsboliger 
på Birkegården. Disse opgaver er indtil videre 
fortsat ind i 2022. 
 
Beredskabskommissionen har et nettobudget 
på 14 mio. kr. Udgifterne udgør på 15 mio. kr. 
og indtægter er på 1 mio. kr. 
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Børn og skole 
 
Dette budgetområde har et nettobudget på 
943 mio. kr., som fordeler sig med udgifter på 
1.124 mio. kr. og indtægter på 181 mio. kr. 
 
Området omfatter almindelig- og specialun-
dervisning, SFO’ere, klubber, dagtilbud, ind-
satser til særligt udsatte børn samt børn med 
handicap. 
 
Det er også her, at aktiviteter til de unge så-
som ”UngTårnby”, ”US10” og ”Ungdomssko-
len” ligger. 
 
Det generelle pres på de specialiserede foran-
staltninger gør sig også gældende for børn 
med handicap og særligt udsatte børn.  
 
Særligt ekstraordinære enkeltsager kan ud-
gøre en udfordring, hvilket det gjorde i 2021. 
Her pressede et lille antal nye dyre anbringel-
ser udgifterne i vejret og gav budgetproble-
mer. Ydermere er der en generel øget efter-
spørgsel efter forebyggende foranstaltninger 
og stigende udgifter til kvindekrisecentre og 
specialtilbud. Udgiftspresset kan således til-
skrives både en øget efterspørgsel efter foran-
staltninger og dyrere foranstaltninger.  
 
Der er tale om en betydelig styringsmæssig 
udfordring, idet budgettet på områderne for 
særligt udsatte børn og handicappede børn er 
uændret i budgetperioden.  
 
For at sikre en bedre ressourceudnyttelse og 
overblik over de ofte komplekse sagsforløb er 
der ultimo 2021 foretaget en organisatorisk 
sammenlægning af Familieafdelingen og Råd-
givning & Forebyggelse (ROF).  
 
Vedrørende faglige målsætninger i 2022 ar-
bejdes der med: 
 

• Helhedsorienteret søskendeindsats i 
familier med et handicappet barn ved 
tidlig forebyggelse og rådgivningsfor-
løb. 

• Øget grad af løsning af det forebyg-
gende arbejde i forebyggende regi 
med henblik på at undgå aktive sager i 
Familieafdelingen. 

• At alle børn oplever ”Stærke børnefæl-
lesskaber” ved hjælp af helhedsorien-
teret sagsbehandling, tidlige indsatser 
og forløb, inddragelse af børn og for-
ældre, samt tæt samarbejde med al-
menområdet. 

• Tidlig opdagelse af børn i mistrivsel 
ved kompetenceudvikling af medarbej-
dere samt implementering af model for 
tidlig opsporing af trivsel.  

 
Kultur og fritid 
 
Budgetområdet omfatter vores grønne områ-
der og idrætsfaciliteter, havnen, biblioteker 
samt øvrige kultur- og fritidstilbud.  
 
Nettobudgettet er på 137 mio. kr., der fordeler 
sig med udgifter på 158 mio. kr. og indtægter 
på 21 mio. kr. 
 
Kommunen har mange forskellige rekreative 
områder med større og mindre parker og 
grønne områder omkring kommunens instituti-
oner. Der kan nævnes Byparken, Kastrup 
Strandpark nord og syd, Øresundsparken, 
Trekanten og Skaftet beliggende ved Fælle-
den og Ugandaskoven.  
 
Der sættes i 2022 fokus på den biologiske ak-
tivitet, der findes på offentlige arealer. Derud-
over skal muligheder for shelterpladser under-
søges nærmere.  
 
Som udgangspunkt anvendes idrætsfacilite-
terne i kommunen i dagtimerne primært af 
skoler og institutioner samt Ældresagens med-
lemmer.  
 
I eftermiddags- og aftentimerne anvendes de 
primært af de lokale idrætsforeninger og aften-
skolerne, som efter godkendelse i Folkeoplys-
ningsudvalget får tilladelse til at benytte facili-
teterne.  
 
Der arbejdes desuden på, at borgere mod be-
taling i almindelighed kan få adgang til de for-
skellige idrætsfaciliteter.  
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Der etableres Pumptrackbane i 2022, som 
skal integreres i området og markedsføres.  
 
Vestamager Svømmehal og brugen af lege-
plads og volleyballbane ved svømmehallen 
skal evalueres.  
 
Havneanlæggene i kommunen har til formål at 
servicere de bådejere, der har plads i havnen 
og havnens småbådsklubber. Havnen tager 
også imod gæstesejlere året rundt. Der er god 
brug af den forholdsvis nye vinteropbevarings-
plads af autocampere. Havnene er endvidere 
vigtige rekreative arealer for kommunens bor-
gere og turister. Der arbejdes med implemen-
tering af den nye helhedsplan for havnen.  
 
Tårnby kommunebiblioteker varetager driften 
af Tårnby Hovedbibliotek, Vestamager Biblio-
tek, Stads- og Lokalarkivet, Digital Borgerser-
vice samt Kulturhuset Kastrup Bio. FN´s ver-
densmål udbredes med biblioteket som plat-
form. Børneområdet på Hovedbiblioteket skal 
færdiggøres i 2022, og der skal oprettes en 
børnefilmklub.   
  
Kulturområdet omfatter bl.a. Kastrupgårdsam-
lingen, Musikskolen, naturskolen, det nordiske 
samarbejde samt tilskud og støtte til en række 
andre kulturelle aktiviteter.  
 
Kunstmuseets omvisningsformater skal gen-
tænkes, og der skal ske en målrettet formidling 
af museets nye legeskulptur ”Amagerkatten”, 
opført af kunstneren Camilla Thorup. 
 
Der vil komme nye undervisningsaktiviteter 
ved Blå Base og ved Skolebotanisk Have.  
 
For at imødekomme et stigende ønske om 
mere holdundervisning vil Musikskolen under-
søge, hvordan Kulturzonens lokaler bedre kan 
bruges til at opfylde dette ønske. 

 
Endelig ydes der tilskud på ca. 5 mio. kr.  
til kommunens frivillige folkeoplysende fore-
ningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven 
og den godkendte tilskudsordning. Tilskuds-
ordningerne til foreninger, og principperne for 
godkendelse af folkeoplysende foreninger skal 
også evalueres.  
 
Sundhed og omsorg 
 
Området omfatter sundhedspleje, tandpleje, 
misbrugsbehandling for voksne, genoptræ-
ning, hjælpemidler, handicapområdet for 
voksne herunder specialundervisning samt 
ældreomsorg og forebyggelse. 
 
Nettobudgettet er på 884 mio. kr. i 2022 fordelt 
på udgifter på 975 mio. kr. og indtægter på 91 
mio. kr.  
 
Udgiftsudviklingen på området har de seneste 
år særligt været påvirket af øget efterspørgsel 
på voksenhandicapområdet med pres på både 
antallet af modtagere og priserne. I budgettet 
for 2022 er en række særligt dyre enkeltsager 
overgået fra børneområdet. 
 
Det generelle udgiftspres på landsplan på spe-
cialområdet gør sig også gældende i Tårnby. 
Tendensen har været gennemgående i de sid-
ste par år.  
 
Der er tale om et generelt pres fra borgere og 
samarbejdspartnere i takt med udbredelsen af 
nye diagnoser for borgere med personligheds-
forstyrrelser som f.eks. ADHD, Borderline, 
Angst o.lign. Der er et betydeligt spænd i pri-
sen inden for de forskellige foranstaltninger, 
som er kraftigt påvirket af ekstraordinære en-
keltsager. 
  
Disse udfordringer afspejler sig i budgetlæg-
ningen, hvor nettobudgettet i 2022 er hævet til 
203 mio.kr. fra 193 mio.kr. i 2021. Stigningen 
skal ses på baggrund af det forventede øgede 
pres på især botilbudslignende tilbud og læn-
gerevarende botilbud.  
 
Vedrørende faglige målsætninger i 2022 ar-
bejdes der indenfor voksenhandicapområdet 
med: 
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• En hjemløseindsats, der skal ned-
bringe hjemløshed målt ved færre ind-
skrivningsdage på forsorgshjem i for-
hold til foregående år. 

• En styrket pædagogisk indsats målt på 
høj brugertilfredshed i forhold til hjem-
mevejledning og støtte i eget hjem. 

• En målrettet udslusning af borgere i 
midlertidige botilbud til egen bolig målt 
ved, at beboerne oplever en specifik, 
sammenhængende og relevant ud-
slusningsindsats. 

På ældre- og sundhedsområdet kommer den 
demografiske udvikling til at spille en væsent-
lig rolle de kommende år, og generelt udfor-
dres området af problemer med rekruttering- 
og fastholdelse af medarbejdere.  
 
Endelig har området gennem længere tid 
være påvirket af en opgaveglidning fra den re-
gionale til den kommunale sektor. Derfor af-
ventes den annoncerede sundhedsreform og 
dens konsekvenser for samarbejdet mellem 
region, kommune og almen praksis med 
spænding. 
 
Beskæftigelse 
 
Området omfatter overførsler til borgere, der 
er tilkendt: A-dagpenge, sygedagpenge, kon-
tanthjælp, integrationsydelse, revaliderings-
ydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbs-
ydelse samt personer i fleksjob eller på førtids-
pension.  
 
Dette medfører nettodriftsudgifter på 609 mio. 
kr. fordelt med 761 mio. kr. i udgifter og 152 
mio. kr. i indtægter. 
 
Udviklingen på området er særligt påvirket af 
to forhold:  
 
For det første et stadigt højere ledighedsni-
veau sammenlignet med før covid-19.  
 
For det andet en fortsat udgiftsstigning på før-
tidspensionsområdet grundet refusionsrefor-
men og en nettotilgang af modtagere drevet 
dels af udskydelse af folkepensionsalderen og 
dels af oprettelse af seniorpension. 
 

Tårnby Kommune har historisk set haft en le-
dighedsprocent, der er lavere end hovedsta-
den og dermed tættere på regionsgennemsnit-
tet. Dette er imidlertid vendt efter covid-19 og 
nedlukning af lufthavne og reduceret flytrafik 
over alt i verden.  
 
Det forventes at antallet af dagpengemodta-
gere i 2022 vil falde med omkring 1/3 del i for-
hold til 2021, og at ledigheden ved udgangen 
af 2022 vil være tilbage på niveauet før co-
vid19. 
 
Første delaftale om finansiering af ret til tidlig 
pension træder i kraft i 2022. Delaftalen inde-
bærer blandt andet færre proceskrav til sags-
behandlingen af uddannelseshjælpsmodta-
gere.  
 
Derudover bliver der også åbnet for brugen af 
digitale samtaler, hvilket der blev gjort positive 
erfaringer med under covid19-nedlukningen af 
de fysiske samtaler. 
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Nye initiativer i budgettet 
 
Styrkelse af det specialiserede socialom-
råde 
 
Betegnelsen det specialiserede socialområde 
dækker over indsatser til børn og voksne med 
nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer. Det er et vanskeligt 
område at styre og efterspørgslen stiger i takt 
med at flere og flere diagnosticeres og døjer 
med psykiske lidelser.  
 
KL gik ind til økonomiforhandlinger med rege-
ringen i juni med ønske om 5½ mia. kr. mere 
til området over tre år. Økonomiaftalen gav 
dog ikke flere penge til området. Det kunne vi 
ikke leve med, så derfor tilfører vi det speciali-
serede socialområde 20 mio. kr. om året fra 
2022. Det sikrer børn og unge kan modtage 
specialundervisning og flere voksne med ned-
sat funktionsniveau kan få et egnet sted at bo. 
  
Vi investerer 1 mio. kr. i et nyt helhedsoriente-
ret sagsbehandler team (HS-Team). Teamet 
skal hjælpe en række udsatte familier med, at 
indsatsen fra de forskellige afdelinger bliver 
mere helhedsorienteret, så familierne hurti-
gere kan genvinde fodfæstet. 
 
Fokus på børn og unge 
 
Vi har afsat midler til at fortsætte projektet 
”Unge med kant”, som retter sig om unge, der 
efter folkeskolen har svært ved at komme vi-
dere. Og så styrker vi SSP-arbejdet (Skole-
Social-Politi) med henblik på en øget indsats 
på gadeplan. Endelig kommer der penge til 
buskørsel i forbindelse med koloniophold for 
børn i SFO. Til disse initiativer har vi afsat i alt 
1 mio. kr.  
 
Øget ældre- og sundhedsindsats 
 
Med aftalen afsætter vi en 1 mio. kr. til etable-
ring af en ernæringsenhed, som skal reducere 
uhensigtsmæssige indlæggelser for kommu-
nens ældre borgere. Vi etablerer også en hy-
giejneorganisation for at sikre en koordineret 
sundhedsindsats over for borgerne. Et behov 
som covid-19 har tydeliggjort.  

 
Nye arbejdspladser og boliger 
 
Arbejdsløsheden er steget meget under covid-
19, men er heldigvis siden marts 2021 faldet. 
Men der ligger en afgørende opgave for Job-
centret i at matche de ledige med virksomhe-
dernes behov, så de arbejdsløse, der endnu 
ikke er kommet i job, bliver omskolet til andre 
brancher. Derfor styrker vi aktiveringsindsat-
sen med 4 mio. kr. for at sætte ”turbo” på ar-
bejdet med at få ledige ind på nye arbejdsplad-
ser f. eks. gennem job- og uddannelsesværk-
steder. 
 
Kommunens fremtidige erhvervsområde ”Kir-
stinehøj III” vil give nye job og vækstmulighe-
der, og der afsættes 28 mio. kr. til etablerings-
udgifter. Detailhandlen og de liberale erhverv 
understøttes yderligere med etablering af mo-
torvejstilkørsel, vejanlæg og 100 nye boliger 
ved Tårnby Torv. 
  
Der skal være boliger der passer til borgerens 
livssituation. Derfor skal der etableres 96 nye 
ungdomsboliger og der afsættes midler til ka-
pacitetsudvidelser på ældreområdet. Grund-
salget på Præstefælledvej har banet vejen for 
et nyt seniorbofællesskab med 28 boliger og 
fælleshus, som forventes at stå indflytnings-
klar i efteråret 2022. Endelig er der sat gang i 
opførelse 258 blandede boliger i Tømmerup 
Parken.  
 
Rekruttering og fastholdelse 
 
En af vores store udfordringer er få uddannet 
arbejdskraft nok til vores ældre, i daginstitutio-
nerne og på vores skoler. Derfor stopper den 
tidligere vakancemåned ved stillingsledighed 
på daginstitutioner, skoler, plejehjem og hjem-
meplejen. Og vi skærper fokus på langtidssy-
gefraværet på disse områder, som går ud over 
borgerne og de andre ansatte, som må løbe 
hurtigere. 
    
Puljen på 4 mio. kr. til ”bedre bemanding” på 
ældreområdet gøres permanent og vi afsætter 
1 mio. kr. til ekstra optag af sygeplejestude-
rende. 
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Klodens fremtid – selvfølgelig bidrager vi 
 
Vi har i en årrække været klimakommune og 
klima+ kommune gennem en aftale med 
Dansk Naturfredningsforening.  
 
I efteråret 2020 gik vi med i DK2020-projekter, 
hvor de deltagende kommuner er forpligtet til 
at opstille og gennemføre handleplaner, der 
sikrer overholdelse af Paris-målsætningen om 
minimum 70 % CO2-reduktion i 2030 og CO2-
neutralitet i 2050. I 2022 er afsat 11 mio. kr. til 
investeringer, der skal hjælpe med at nå må-
let. 
  
Udgifterne til vintervedligeholdelse kan ned-
sættes med 1 mio. kr. som følge af de milde 
vintre. Så kan vi i stedet bruge ½ mio. kr. til 
øget trafiksikkerhed, flere træer og den grønne 
pulje. 
 
Herudover iværksætter vi en gennemgang af 
støj- og partikeludledningen i lufthavnen. 
 
Endelig omlægges en række mindre områder 
til vild natur for at sikre øget biodiversitet.  

 
Investeringer i en smartere og mere effek-
tiv kommune 
 
Vi er kendt for at være en effektivt drevet kom-
mune, og med budgettet for 2022 tager vi 
yderligere skridt for at sikre en optimal res-
sourceanvendelse. Vi investerer 3 mio. kr. i di-
gitalisering af administrative processer og styr-
ker opfølgningen på kommunens mange afta-
ler og kontrakter.  
 
Herudover fastholder vi innovationspuljen på 3 
mio. kr. Puljen skal fremme innovative løsnin-
ger til gavn for borgerne. 
 
Endelig investerer vi i en mere effektiv doku-
mentation på ældreområdet. Det kan spare tid 
for vores SOSU-medarbejdere på de admini-
strative opgaver, som i stedet kan bruges på 
at hjælpe borgerne. 
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Kommunens overordnede øko-
nomi  
 
Med Budget 2022 fastholder vi en uændret ud-
skrivningsprocent på 23,1 og grundskyldspro-
mille på 24,00. 
 
Nedenunder fremgår hovedposterne for såvel 
udgifter som indtægter i Budget 2022 i mio. kr.: 
  

Udgif-
ter 

Ind-
tægter 

Drift 3.503 560 

Anlæg 136 18 

Renter 4 6 

Balanceforskydninger 0 0 

Afdrag på lån 0 0 

Kassetræk 0 79 

Tilskud og udligning 6 733 

Momsregulering 1 0 

Indkomstskat 0 1.867 

Selskabsskat 0 54 

Grundskyld 0 299 

Anden skat  0 34 

Balance  3.650 3.650 

 
Driftsudgifterne – den store udgiftspost 
 
Som det fremgår af hovedoversigten er drifts-
udgifterne på 3.503 mio. kr., svarende til 96 % 
af de samlede udgifter, og dermed langt den 
største udgiftspost. 
 
Driftsudgifterne går som tidligere beskrevet til 
vores skoler, daginstitutioner, plejehjem, kultu-
relle institutioner, overførelsesudgifter og me-
get mere.  
 
De økonomisk set tungeste udvalg er Børne- 
og Skoleudvalget (943 mio. kr.) og Sundheds- 
og Omsorgsudvalget (884 mio. kr.). Under 
Økonomiudvalget ligger primært udgifter til ad-
ministrationen.  
 
 
 
 

 

Anlægsudgifterne – anlæg og bygninger 
 
Anlægsprogrammet udgør i budgettet for 2022 
samlet set 136 mio. kr. Ud over de projekter 
der blev nævnt under punktet ”Nye arbejds-
pladser og boliger” fylder en ny skøjtehal med 
28 mio. kr. og skolerenoveringer og –moderni-
seringer med 20 mio. kr. godt i anlægsbudget-
tet i 2022.   
 
Vi har afsat 1½ mio. kr. til at anlægge en 
streetbasketbane ved Løjtegårdsvej. Initiativet 
skal understøtter kommunens strategi om en 
aktiv bevægelseskultur, en styrkelse af bred-
deidrætten, et fleksibelt mødested og en mere 
mangfoldig og alsidig travbanepark.  
 

 
 
Renovering og modernisering af skolerne fort-
sætter. Der er i 2022 afsat 16 mio. kr. til reno-
vering af kommunens folkeskoler. Projekterne 
kan for eksempel omhandle renovering 
af klimaskærm, etablering af brandalarme-
ringsanlæg, men også renovering af faglokaler 
eller klasselokaler.  Derudover er afsat 4 mio. 
kr. til forskellige tiltag, som skolerne selv råder 
over. 
 

Økonomiudvalg  
307 mio. kr.

Teknik- og 
Miljøudvalg 
48 mio. kr.

Beredska
bskom-
mission  

14 mio. kr.

Børne- og 
Skoleudvalg  
943 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalg 
137 mio. kr.

Sundheds- og 
Omsorgsudvalg

884 mio. kr.

Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalg 

609 mio. kr.
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Der skal opføres nye ungdomsboliger ved 
Tårnby Stadion. I den sammenhæng bliver det 
eksisterende klubhus inklusive caféen revet 
ned. Klubhus og café genopføres i nederste 
etager i den nye bygning med ungdomsboli-
ger. 
  

 
 
I stueplan indrettes endvidere en integreret 
daginstitution med hhv. 26 vuggestue- og 44 
børnehavepladser. I nedrivning- og byggepe-
rioden får de to klubber på stadion, AB Tårnby 
og Amager Atletikklub, indrettet omklædnings-
faciliteter og café i en skurby ved Gemmas 
Alle.  
 
Nedrivningen starter i marts 2022 og den nye 
bygning i 7 etager forventes at kunne tages i 
brug i september 2023. 
 
Klima og miljø er alfa og omega, og som kom-
mune spiller vi en afgørende rolle. Der arbej-
des ufortrødent med tiltag for at fremme ener-
girenovering i boliger, hos boligselskaber og 
hos virksomheder i form af konkret oplysning, 
facilitering og rådgivning.  
 
Der arbejdes med klimatilpasningsløsninger i 
byer og i det åbne land. Og der skal sættes 
øget skub i de energibesparende tiltag i kom-
munens bygninger. 
 
Det er vigtigt, at anvende midler på tiltag, der 
er økonomisk fordelagtige og samtidig giver 
en reduktion af CO2-udledningen. 
 
Der kan være tale om el-, vand- og varmebe-
sparende projekter. Ofte kan de energibespa-
rende projekter hurtigt betale sig og samtidigt 
give et kvalitetsløft, der øger bygningens 
værdi. 

Herudover prioriteres midler til projektering og 
anlæggelse af mindre klimatilpasningsløsnin-
ger samt efterfølgende drift og vedligehold af 
disse anlæg.  
 
Der er i 2022 afsat 11 mio. kr. til klima- og 
energitiltag.   
  
 
Tilskud og udligning – det sikre valg 
Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedta-
gelsen vælge mellem det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.  
 
Statsgarantien er det sikre valg, hvor kommu-
nen kender indtægterne i 2022, og der ingen 
efterregulering kommer. Ved selvbudgettering 
lægger kommunen selv budgettet for skat, til-
skud og udligning, som efterreguleres i 2025 
(op eller ned) afhængigt af, hvordan 2022 rent 
faktisk gik i for Tårnby Kommune og resten af 
landet.  
 
Usikkerheden ved egne skøn er øget markant 
på grund af covid-19’s betydning for økono-
mien særligt her i Hovedstadsområdet. 
 
Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti for 
2022.  
 
 
Hvis du vil vide mere, så kan du se tal- og be-
mærkningsbøger for Budget 2022 på hjemme-
siden: https://www.taarnby.dk/om-kommu-
nen/kommunens-okonomi/budget/ 


