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Nøgletal 2015 – 2019 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Ejendomsbeskatning:      

Afgiftspligtige grundværdier  
(mill. kr.) 10.073,83 10.556,98 

 
10.530,94 

 
10.615,26 

 
11.083,80 

      
Udskrivningspromiller:      
Kommunal grundskyld 24 24 24 24 24 
      
Kommunal dækningsafgift:      
Off. ejendomme, grundværdi 12 12 12 12 12 
Off. ejendomme, forskelsværdi 5 5 5 5 5 
Statsejendomme, grundværdi 12 12 12 12 12 
Statsejendomme, 
forskelsværdi   5 5 5 
Erhvervsejendomme 10 10 10 10 10 
      
Personbeskatning:      
Udskrivningsgrundlag      
Budget (mill. kr.) 7.071,60 7.214,45 7.375,18 7.618,11 7.722,97 
      
Udskrivningsprocenter:      
Kommuneskat 23,3 23,3 23,1 23,1 23,1 
Kirkeskat 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
      
Folketal, ultimo året 42.860 43.010 43.063 42.984 42.989 
      
Kommunale lån pr. indbygger 
kr. 13,90 8,86 

 
3,84 0,67 0 
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Indledning 
 
Med hjemmel i lov om kommunernes styrelse har ministeren fastsat de nærmere regler 
for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af ministeriet udarbejdede ”Bud-
get- og regnskabssystem for kommuner”. 
 
I henhold til disse regler består årsregnskabet af en række oversigter og bemærknin-
ger, som har til formål at,  

• vurdere regnskabet set i forhold til budgettet, 
• opgøre regnskabsårets ressourceforbrug (resultatopgørelsen), 
• opgøre kommunens beholdninger (balancen) samt 
• vurdere kommunens økonomiske situation. 
  
Kommunens regnskab aflægges af Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen 
således, at det kan afgives til revisionen inden 1. maj. 
 
Formålet med de generelle bemærkninger er, at give et samlet overblik over regnska-
bet.  
 
I de generelle bemærkninger bliver regnskabet vurderet i forhold til oprindeligt vedtaget 
budget i modsætning til de specielle bemærkninger, hvor regnskabstallet bliver sam-
menlignet med det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger (korrigeret budget).  
 
Det bemærkes, at beløbene i de fleste talopstillinger er afrundede til hele 1.000 kr., 
hvilket kan føre til, at sammentælling af flere delbeløb ikke vil stemme helt med sum-
men af beløbene. 
 
Inddeling af regnskabet i serviceområder 
 
Regnskabet er inddelt i serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Ved et service-
område forstås en hovedaktivitet inden for et givent udvalgsområde.  
 
Formålet er at skabe større økonomisk overblik over de forskellige udgiftsområder og 
dermed bl.a. at øge mulighederne for at foretage tværgående politiske prioriteringer.  
Ved at inddele regnskabet i en række serviceområder får man desuden bedre mulig-
hed for dels at synliggøre de samlede udgifter til et givent område, dels at skabe en 
bedre kobling mellem de politiske målsætninger og de hertil afsatte midler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

Generelle Bemærkninger 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
8 

 

Regnskabsopgørelse 

 

Beløb i 1.000 kr.  

 Regnskab 
2019  

 Korrigeret 
Budget  

 Oprinde-
ligt Budget  

 Tillægs-
bevilling  

 Afvigelse 
Regnskab 
vs. Budget  

 Skatter  -2.152.540 -2.152.540 -2.150.228 -2.312 -2.312 
 Tilskud og udligning  -568.178 -567.140 -561.325 -5.815 -6.854 
 Indtægter i alt  -2.720.718 -2.719.680 -2.711.553 -8.127 -9.165 

 00 Byudvikling, bolig- og miljøfor-
anstaltninger  85.888 87.550 68.728 18.822 17.159 
 02 Transport og infrastruktur  54.173 52.342 53.063 -721 1.110 
 03 Undervisning og kultur  594.477 600.491 585.040 15.451 9.437 
 04 Sundhedsområdet  241.023 236.786 234.917 1.869 6.105 
 05 Sociale opgaver og beskæfti-
gelse  1.630.539 1.624.790 1.577.270 47.520 53.269 

 06 Fællesudgifter og administra-
tion m.v.  229.365 234.732 293.593 -58.861 -64.228 
 Driftsudgifter i alt  2.835.465 2.836.691 2.812.612 24.080 22.853 

 Driftsvirksomhed i alt  114.746 117.011 101.058 15.953 13.688 

 00 Byudvikling, bolig- og miljøfor-
anstaltninger  0 0 0 0 0 
 03 Undervisning og kultur  -1.366 -1.288 -1.133 -155 -234 
 05 Sociale opgaver og beskæfti-
gelse  -173.413 -166.325 -174.161 7.836 748 
 Statsrefusion i alt  -174.780 -167.612 -175.294 7.681 514 

 Driftsvirksomhed og statsrefu-
sion i alt  -60.033 -50.601 -74.235 23.634 14.202 

 Renter og kursregulering  -21.226 -22.808 -10.057 -12.751 -11.169 
 Primært Driftsresultat  -81.259 -73.409 -84.292 10.883 3.033 

 00 Byudvikling, bolig- og miljøfor-
anstaltninger  5.228 5.192 19.632 -14.440 -14.404 
 02 Transport og infrastruktur  14.218 14.199 11.500 2.699 2.718 
 03 Undervisning og kultur  89.622 89.670 94.200 -4.530 -4.578 
 04 Sundhedsområdet  0 0 0 0 0 
 05 Sociale opgaver og beskæfti-
gelse  2.887 2.933 1.610 1.322 1.276 

 06 Fællesudgifter og administra-
tion m.v.  0 0 0 0 0 
 Anlægsvirksomhed  111.955 111.993 126.942 -14.949 -14.987 

 Resultat af det skattefinansieret 
område  30.696 38.584 42.650 -4.066 -11.954 

 Drift forsyningsvirksomheder  7.641 -43 0,0 -43 7.641 
 Anlæg forsyningsvirksomheder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Resultat af forsyningsvirksom-
hed  7.641 -43 0,0 -43 7.641 
            
 Resultat i alt  38.338 38.541 42.650 -4.109 -4.312 
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Resultat i alt 
 
Regnskabsresultatet i alt for 2019 viser en ændring i den finansielle stilling på -4,3 mill.kr. 
i forhold til det budgetlagte. Regnskabet udgør 38,3 mill.kr. mod et oprindeligt budgetteret 
resultat på 42,7 mill.kr. I opgørelsen er der ikke taget hensyn til finansforskydninger på 
hovedkonto 08. 
 
Kommunens regnskab udviser et likviditetsmæssigt forbrug på 61,7 mill. kr. Der var op-
rindeligt budgetlagt med et kassetræk på 53,7 mill. kr. 
 

Nettotal i mill. kr.  
 Regnskab  

 Oprindeligt 
Budget  

 Regnskab - 
Budget  

 Tillægs-be-
villinger  

 Drift  2.668,3 2.637,3 31,0 31,7  
 Anlæg  112,0 126,9 -15,0 -14,9  
 Renter  -21,2 -10,1 -11,2 -12,8  
 Finansforskydninger  23,3 11,0 12,4 0,0  
 Afdrag på lån  0,0 0,1 -0,0 0,0  
 Optagne lån  0,0 0,0 0,0 0,0  
 Tilskud og udligning  -569,4 -562,6 -6,8 -5,8  
 Udligning af købsmoms  1,2 1,3 -0,1 0,0  
 Skatter  -2.152,5 -2.150,2 -2,3 -2,3  

 Ændring i kassebehold-
ning*  61,7 53,7 8,0 -4,1  

 * - = forøgelse og + = forbrug        

Lønudgifterne 
Lønudgifterne i Regnskabet udviser et merforbrug på 12,8 mill. kr. i forhold til det oprin-
deligt budgetterede. 
 

 
 
Nedenfor er nærmere specificeret væsentlige afvigelser i regnskabsopgørelsen. 
 

 Løn i mill. kr. 
 Regnskab 

2019 

 Korr. 

Budget 

 Opr. 

Budget  

 Tillægs-

bevilling 

 Afvigelse 

regnskab 

og 

budget 

 Tårnby Kommune - i alt 1.433,4 1.433,7 1.420,6 13,1 12,8

 Økonomiudvalg 207,4 208,2 241,4 -33,2 -34,0

 Teknik- og Miljøudvalg 12,4 13,1 12,8 0,3 -0,5

 Beredskabskommission 13,8 13,9 13,8 0,1 0,0

 Børne- og Skoleudvalg 719,3 718,7 689,1 29,7 30,2
 Kultur- og Fritidsudvalget 92,8 92,8 91,6 1,2 1,1
 Sundheds- og Omsorgsudvalg 379,1 376,9 362,9 14,0 16,1
 Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalg 8,8 10,0 8,9 1,1 -0,2
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 Tilskud og udligning samt skatter 
 
På området tilskud og udligning er der merindtægter på 6,8 mill. kr. Dette skyldes primært 
udmelding af nye tilskud samt efterreguleringer af eksisterende ordninger.  
På skatteområdet er der merindtægter for 2,4 mill. kr. som følge af uforudsete merind-
tægter på anden skat (dødsbobeskatning) og grundskyld. 
 
Tårnby Kommune har valgt statsgaranti for 2019 for indkomstskatter samt tilskud og ud-
ligning. 
 
Driftsvirksomhed og refusion i alt 

 

 
 
Økonomiudvalg – Drift og statsrefusion 
Her ses et regnskab på 244,5 mill. kr., hvilket er 57 mill. kr. mindre end oprindeligt bud-
getteret. Afvigelsen skyldes mindreudgifter på lønninger, hovedsageligt på grund af ikke 
forbrugte puljer og fordeling af udgifter vedr. barselsudligningsordningen og 6. ferieuge. 
Herudover er der i forbindelse med en gennemgang af budget 2019 for at sikre, at kon-
tering af henholdsvis anlægs- og driftsudgifter er hensigtsmæssig, er sket en flytning af 
budget og forbrug.   
 
Børne- og Skoleudvalget – Drift og statsrefusion 
Regnskabsresultatet udgør 890,3 mill. kr., hvilket er 20,4 mill. kr. mere end oprindeligt 
budgetteret. Afvigelsen skyldes bl.a. merudgifter til løn, som blandt andet skyldes bar-
selsdækning, udbetaling af 6. ferieuge, samt udgifter til vikarer samt merudgifter til løn 
specialundervisning og daginstitutioner.  
  
Sundheds- og Omsorgsudvalg – Drift og statsrefusion 
Regnskabsresultatet udgør 803,5 mill. kr., hvilket er 25,8 mill. kr. mere end oprindeligt 
budgetteret. Afvigelsen skyldes hovedsageligt merudgifter til løn blandt andet på grund 
af barselsdækning og udbetaling af 6. ferieuge, samt merudgifter til botilbud på Vok-
senhandicap. 
 
 
 

 Drift inkl. løn i mill. kr. 
 Regnskab 

2019 

 Korr. 

Budget 

 Opr. 

Budget  

 Tillægs-

bevilling 

 

Afvigelse 

regnskab 

og 

budget 

 Tårnby Kommune - i alt 2.668,3 2.669,0 2.637,3 31,7 31,0

 Økonomiudvalg 244,5 251,7 301,5 -49,8 -57,0
 Teknik- og Miljøudvalg 65,3 56,8 55,3 1,5 10,0
 Beredskabskommission 13,1 13,6 13,9 -0,3 -0,8
 Børne- og Skoleudvalg 890,3 894,4 869,9 24,5 20,4
 Kultur- og Fritidsudvalget 126,1 127,9 125,8 2,0 0,3
 Sundheds- og Omsorgsudvalg 803,5 799,0 777,7 21,3 25,8
 Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalg 525,5 525,7 493,2 32,5 32,3
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Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg -  Drift og statsrefusion 
På udvalgsområdet udgør regnskabsresultatet 525,5 mill. kr., hvilket er 32,3 mill. kr. 
mere end oprindeligt budgetteret. De væsentligste afvigelser er: 
På arbejdsmarkedsområdet er der merudgifter hovedsagligt vedr. dagpenge til forsik-
rede ledige, kontanthjælp, den kommunale beskæftigelsesindsat, samt statsrefusioner. 
Der er mindreudgifter hovedsagligt vedr. kontanthjælp til udlændinge og ressourceforløb, 
refusioner og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. 
På førtidspension og boligstøtte er et merforbrug på 10,1 mill. kr., der hovedsageligt 
skyldes et merforbrug vedr. førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere samt højeste 
og mellemste førtidspension. 
 
Renter, gevinster og kursregulering 
 
Ifølge regnskabet ses en merindtægt på 11,2 mill. kr. Merindtægten skyldes primært 
provenu ved salg af HMN-Gas-net, der er ført på Kursgevinster.  
 
Primært driftsresultat 
 
Resultatet af den primære drift viser en forværring på 3,0 mill. kr.  i forhold til oprindeligt 
budget jfr. ovenstående forklaringer på afvigelser. 
 
 
Anlægsvirksomhed 
 
På anlægsområdet var der afsat rådighedsbeløb for i alt 126,9 mill. kr. Der er i regnska-
bet afholdt nettoudgifter for 112 mill. kr., dette svarer til et mindreforbrug på 14,9 mill. kr. 
Kommunens bruttoanlægsramme var på 126,9 mill.kr. og regnskabet viser et bruttofor-
brug på 115,9 mill.kr., der er således 11 mill. kr. op til rammen for regnskab 2019. 
 
De største afvigelser er: 
Tekst Afvigelse 

Schæfersgård 2018 (overført fra Budget 2018) +       4,8 
Hævning af Kongelundsvej +       4,7 
FGU skole ved Multicenter, Brønderslev Alle +       2,5 
Saltværksvej 2, istandsættelse +       1,0 
Randkløve Alle 43, børnehave istandsættelse og inventar +      1,0 
Ny Skøjtehal -       1,0 
Ny svømmehal -       1,5 
Mini Naturskole -       3,3 
Køb/Salg af ejendomme 2019 -      3,9 
Ekstraordinære ejendomsudgifter 2019: Overførte til drift. -    17,6 
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Resultat af det skattefinansierede område 
 
Resultatet af det skattefinansierede område viser en forbedring på 11,9 mill. kr. 
Årsagen skyldes merindtægter vedr. skatter, tilskud/udligning, renter, samt mindreudgif-
ter vedr. anlæg. 
 
Forsyningsområdet 
 
På forsyningsområdet udviser regnskabet samlet set et netto merforbrug på 9,3 mill. kr.  
heraf 7,6 mill. kr. på Hovedkonto 1.  
 
Regnskabspraksis 
 
Kommunens årsregnskab aflægges i overensstemmelse med Budget- og Regnskabs-
systemet for kommuner. 
 
I henhold til disse regler, skal der udarbejdes et udgiftsregnskab og øvrige oversigter 
og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørel-
ser og oversigter. Det er besluttet, at frivillige oversigter generelt ikke udarbejdes. 
 
Regnskabspraksis indeholder bl.a. en beskrivelse af de trufne valg, der ligger inden for 
Budget- og Regnskabssystemets muligheder. 
 
Der er foretaget en enkelt ændring i Regnskabspraksis 2019 i forhold til Regn-
skab 2018. Denne vedrører implementeringen af Ny Ferielov (samtidighedsferie). 
 
Regnskabsprincip for det omkostningsbaserede regnskab 
Målingen af aktiver og passiver, som er baseret på omkostningsbaserede principper, 
sker direkte på Hovedkonto 09. 
 
I årsregnskabet vises en balance, der omfatter alle kommunale aktiver og forpligtelser. 
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, 
aktivets værdi kan måles pålideligt og når aktivet har en værdi, der er svarende til eller 
er højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på 100.000 kr. Dog er bagatelgræn-
sen for grunde på 50.000 kr. 
Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsakti-
ver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indreg-
nes og måles ikke. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, 
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på ba-
lancedagen. 
 
Hovedreglen er, at materielle aktiver måles til kostpris.  
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 
blive taget i brug. Kostprisen er opgjort med fradrag af eventuel prisreduktion og rabat.  
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For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, 
komponenter, underleverandører og direkte løn. Renteomkostninger vedrørende even-
tuel fremmed finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører 
fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen. Låneomkostninger udgiftsføres i resul-
tatopgørelsen i det år hvori de afholdes. 
Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begiven-
hed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Anvendte principper for indregning og måling af materielle anlægsaktiver 
Udgangspunktet er, at bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum 
på over 100.000 kr. indregnes og måles. Grunde indregnes og måles, såfremt kostprisen 
overstiger 50.000 kr., svarende til den af ministeriet fastsatte minimumsgrænse for ind-
regning af fysiske aktiver. Der afskrives ikke på grunde. 
Bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til den offentlige ejen-
domsvurdering pr. 1. januar 2004 og i øvrigt jf. gældende regler.  
 
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 måles til den faktiske kostpris og i 
øvrigt jf. gældende regler. 
 
Principper for fordeling af kostpris på flere omkostningssteder 
Der er i en række tilfælde behov for at foretage en fordeling af aktivets værdi i relation til 
kommunens grunde og bygninger.  
 
Det gælder for det første i de tilfælde, hvor der kun kendes en samlet værdi (kostpris) for 
erhvervelsen af en ejendom (grund og bygning). Her er det nødvendigt at foretage en 
fordeling af værdien på henholdsvis grund og bygning.  
 
For det andet gælder det i de tilfælde, hvor der foregår flere kommunale aktiviteter på 
samme grund og/eller i samme bygning. Her kan det være nødvendigt at foretage en 
fordeling af kostprisen på de forskellige kommunale aktiviteter for at få et retvisende bil-
lede af omkostningsstrukturen. 
Der anvendes følgende fordelingsprincipper ved målingen af kommunens grunde og 
bygninger:  
 
A) I de tilfælde, hvor der kun kendes en samlet købesum for erhvervelsen af en ejendom 
(grund og bygning), er der foretaget en relativ fordeling af købesummen på henholdsvis 
grund og bygning ud fra den seneste offentlige vurdering.   
B) I de tilfælde, hvor der foregår flere kommunale aktiviteter på samme grund og/eller i 
samme bygning, er det som udgangspunkt nødvendigt med en forholdsmæssig fordeling 
af grund- og bygningsværdien på de forskellige aktiviteter (omkostningssteder). Forde-
lingen er søgt foretaget ud fra en objektiv fordelingsnøgle (andel af offentlig ejendoms-
vurdering, antal kvadratmeter eller lignende).  
 
Indregning af immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, 
eksempelvis udviklingsprojekter, patenter og licenser. 
Immaterielle anlægsaktiver indregnes efter samme principper som materielle anlægsak-
tiver og skal måles til kostprisen. Kostprisen for immaterielle aktiver omfatter købsprisen 
inkl. eventuelle afgifter til told eller lignende i forbindelse med købet. 
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Der indregnes efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et immaterielt anlægsaktiv, så-
fremt de medfører, at de fremtidige økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommu-
nen, øges ud over det oprindeligt antagne. Med andre ord indregnes de efterfølgende 
udgifter, hvis de bevirker, at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af output forøges 
udover det oprindeligt antagne.  
 
Dette betyder, at efterfølgende udgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af de økono-
miske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, derimod registreres som en udgift i 
den regnskabsperiode, de relaterer sig til.  
 
Afskrivningstiden for immaterielle anlægsaktiver er maksimalt 10 år. 
 
 
Principper for afskrivningspraksis og afskrivningstider  
Ministeriet har fastlagt obligatoriske afskrivningstider. Med udgangspunkt heri er der ble-
vet udarbejdet nedenstående udtømmende kontoplan for de forskellige typer af aktiver 
og tilhørende afskrivningstider. Det bemærkes, at opdelingen af aktiverne sker på et 
mere detaljeret niveau end krævet fra statslig side. 
 
Kontoplan for de forskellige typer af fysiske aktiver og tilhørende afskrivningsti-
der på det skattefinansieret område. 
 

Hovedtype 
autoriseret 

 Frivillige undertyper  
(grp. 2. niveau) 

Afskrivningsår 

001 Grunde og bygninger  
  01 Grunde   
  02 Administrative formål, Rådhuse, 

bygninger til administration m.v. 45 – 50 
  03 Forskellige serviceydelser, produkti-

ons- og fritidsanlæg, skoler, plejehjem, 
daginstitutioner, biblioteker, brandsta-
tion, svømmehaller m.v. 25 – 30 

  04 Pavilloner, midlertidige bygninger 
mv. 15 

 Indretning af lejede lokaler 10 år eller over 
lejekontraktens 
varighed 

002 Tekniske anlæg 
  

 Ledninger og stikledninger anskf. før 
1980 75 

 Ledninger og stikledninger anskf. efter 
1980 100 

  Øvrige anlæg 20 – 30 
  01 Biler under 3.500 kg. 5 – 8 
  02 Traktorer, trucks mv. 5 – 8 
  03 Lastbiler og busser 5 – 8 
  
  

04 Maskiner, ikke selvkørende, til vej- 
og parkarbejde 10 – 15 
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Hovedtype 
autoriseret 

 Frivillige undertyper  
(grp. 2. niveau) 

Afskrivningsår 

  
  

05 Brand- og beredskabsvogne 10 – 15 

06 Fejemaskiner, slamsugere og andre 
specielt konstruerede maskiner 10 – 15 
07 Kraner 10 – 15 

  12 Maskiner til storkøkkener, vaskerier 
mv. 10 – 15 

003 Inventar  
  01 IT-udstyr 3 
  02 Kommunikationsudstyr 3 
  03 Av-udstyr 3 
  04 Kopimaskiner 3 – 5 
  05 Kontorinventar 3 – 5 
  06 Møbler (borde, stole mv.) 3 – 5 
  07 Senge 3 – 5 
  08 Indendørsbelysning 3 – 5 
  09 Gardiner, persienner og gulvtæpper 3 – 5 
  10 Hjælpemidler 3 – 5 
  11 Særligt plejeudstyr 3 – 5 
  12 Undervisningsmaterialer 3 – 5 
  13 Biblioteksbøger og andre udlåns-

materialer mv.  3 – 5 
  14 Service/køkkenudstyr mv. 3 – 5 
  15 Værktøj 10 
  16 Sikkerhedsudstyr 10 
  17 Legeredskaber, gynger etc. 3 – 5 
  19 Klinikinventar, Tandplejen 3 – 5 

 
Aktiverne afskrives lineært over den forventede levetid. 
 
Grunde afskrives ikke og forurenede grunde optages til værdien nul. 
Historiske samlinger og kunstgenstande, parker, veje og øvrig infrastruktur er i henhold 
til ministeriets regler ikke medtaget i balancen. 
Det bemærkes, at de standardiserede levetider kan fraviges såfremt kontraktlige eller 
juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode. 
 
Op- og nedskrivninger 
Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektivt konstaterbar hæn-
delse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af 
anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. 
 
Regnskabspraksis for det udgiftsbaserede regnskab 
Den anvendte regnskabspraksis for udarbejdelse af det udgiftsbaserede regnskab er 
følgende:  
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Totalregnskab 
Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter opdelt på udgifter og ind-
tægter. 
 
Principper for registrering 
Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i det regnskabsår, hvor de leveres 
(transaktionstidspunktet) uden hensyntagen til, hvornår de betales eller forbruges. Skat-
ter og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de afregnes (betalingstidspunk-
tet).  
Der opereres med en regnskabsmæssig forsupplementsperiode fra 1. december til 31. 
december og en eftersupplementsperiode, der udløber den 31. januar. Der er åbent for 
interne omkonteringer indtil 15. februar. 
 
Indregning af indtægter, kontante og periodiserede omkostninger 
Regnskabsopgørelsen er funktionsopdelt og aflagt for det skattefinansierede og takstfi-
nansierede område. Indtægter, kontante omkostninger samt periodiserede omkostnin-
ger tages med i det regnskabsår det vedrører. 
 
Indskud i landsbyggefonden 
Som følge af de meget gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfri-
hed, der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., er det et krav, at saldoen er 
nulstillet i kommunens balance.  
 
Omregning af fremmed valuta 
I tilfælde af, at kommunen skulle få tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre mone-
tære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til ba-
lancedagens valutakurs. Kommunen har ikke indgået nogen swap-aftaler.  
Anlægsaktiver, der måtte være købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 
 
Principper for indregning af likvide aktiver og omsætningsakti-
ver 
 
Værdipapirer 
Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer der uden hin-
dring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for 
værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer ind-
regnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. 
 
Andre værdipapirer og kapitalandele 
Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. 
Kapitalandele i unoterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og 
måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i balancen måles til den  
forholdsmæssige andel, af organisationens regnskabsmæssige indre værdi. 
 
Varebeholdninger/-lagre 
Varebeholdningerne er valgt opgjort på autoriseret funktion eller sted som hidtil, og må-
les til kostpris opgjort efter FIFO-metoden. 
Dette gøres, hvis lagerets værdi overstiger 1,0 mill. kr., eller hvis der sker væsentlige 
forskydninger og lagerets værdi ligger over bagatelgrænsen på 100.000 kr. 
Der er tale om en væsentlig forskydning, hvis forskydningen overstiger 50 % af primo-
beholdningen og 10 % af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion eller sted, hvor 
forskydningen omkostningsføres i resultatopgørelsen.   
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Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning på varelagre. 
 
Grunde og bygninger til videresalg 
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt der er truffet 
beslutning om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling). 
 
Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før 1. 
januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004. 
Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt 
med at salget sker. 
 
Principper for indregning af finansielle aktiver og passiver 
 
Periodeafgrænsningsposter for aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der 
vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel 
værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter for passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne indtægter til 
resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel 
værdi. 
 
Langfristet gæld/Prioritetsgæld 
Langfristet gæld måles til nominel værdi. 
 
Kortfristet gæld 
Kortfristet gæld måles til nominel værdi. 
 
Leasingforpligtelser 
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som 
gældsforpligtelser og måles til nominel værdi.  
Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen 
som en finansiel omkostning. 
 
Skyldige feriepenge 
Indregnes ikke, idet det er frivilligt. 
 
Implementering af nye ferielov (samtidighedsferie) 
Som del af implementeringen af ferieloven, skal kommunen opgøre medarbejdernes op-
sparede feriemidler for perioden 1.september 2019 til 31.august 2020.  Beløbet vedrø-
rende 2019 udgør 47,0 mill. kr. Disse er opført som langfristet gæld, der først får drifts-
påvirkning ved afregning til feriefonden. Tilsvarende vil ske i regnskab 2020.  
 
Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi. 
 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede 
principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital. 
Egenkapitalen er opgjort som samlede aktiver minus samlede forpligtelser. 
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Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi.  
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der 
foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender. 
 
Hensatte forpligtelser 
Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller 
faktisk forpligtelse som resultatet af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at 
afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan 
foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.  
 
Der er ikke registreret nogen forpligtelser i Regnskab 2019.  
 
Tjenestemandspension 
Tjenestemandspensionsforpligtelsen omfatter forventede omkostninger til pensione-
rede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikrings-
afdækket. Forpligtelsen er indarbejdet i balancen. 
 
Kapitalværdien af tjenestemandspensionsforpligtelsen opgøres minimum hvert 5. år ak-
tuarmæssigt. 
 
Forpligtelsen er blevet aktuarberegnet af Sampension i Regnskab 2017.  
 
Forpligtelsen reguleres de år, hvor den ikke bliver aktuarberegnet, med tillæg på 20,3 % 
af den samlede lønudgift for tjenestemænd og fradrag for løbende pensionsudbetalinger 
samt eventuel nettoudgift til pensionsforsikringspræmier. 
 
Forpligtelsen udgør ultimo Regnskabet 976,5 mill. kr.  
 
Arbejdsskadeforpligtelse 
Fremgår ikke af regnskabet, idet forpligtelsen er forsikringsmæssigt afdækket. 
 
Øvrige generelle bemærkninger 
 
Landsbyggefonden 
Kommunens andel i Landsbyggefonden er 59,972 mill. kr.  
 
Kursreguleringer af obligationer 
Den registrerede kursgevinst udgør 4,5 mill. kr. 
 
Afdrag på lån 
Der er i 2019 afdraget lån for 28.753 kr. 
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Balance 
 

Balance i 1.000 kr.   Ultimo  
2018  

 Ultimo  
2019  

      

 Aktiver      

 Anlægsaktiver:      

 Materielle anlægsaktiver (funktion 9.58.81-9.58.84)  1.886.422 1.857.772  
 Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.62.85)  0 0  

 Finansielle anlægsaktiver(funktion 9.32.21-9.32.27 og 
9.35.30-9.35.35)  1.070.932 1.100.235  

 Anlægsaktiver i alt  2.957.354 2.958.007  

 Omsætningsaktiver:      
 Varebeholdning (funktion 9.65.86)  3.336 2.677  
 Fysiske anlæg til salg (funktion 9.68.87)  143.925 143.925  
 Tilgodehavender (funktion 9.25.12-9.28.19)  118.311 79.352  
 Værdipapirer (funktion 9.32.20)  1.910 1.572  

 Likvide beholdninger (funktion 9.22.01-9.22.11)  738.158 680.964  

 Omsætningsaktiver i alt  1.005.640 908.490  

 Aktiver i alt  3.962.994 3.866.497  

      

 Passiver      

 Egenkapital (funktion 9.75.91-9.75.99)  -2.723.129 -2.641.421  

 Tjenestemandshensættelser (funktion 9.72.90)  -967.506 -976.478  

 Gældsforpligtelser:      

 Nettogæld vedrørende fonds, legater mv. (funktion 
9.38.36-9.48.49)  -1.236 -1.245  
 Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50.50-9.52.62)  -271.094 -200.396  

 Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.55.63-
9.55.79)  -29 -46.957  

 Gældsforpligtelser i alt  -272.359 -248.598  

 Passiver i alt  -3.962.994 -3.866.497  
 

Note: 
Aktiver og passiver i alt ultimo set i forhold til finansiel status, ses en forskel. Dette skyl-
des, at fonde og legater m.m. fremstår som et nettobeløb, hvor aktiver og passiver sam-
menblandes på balancen. 
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Finansieringsoversigt 
 

Beløb i 1.000 kr.   Regnskab 
2019  

    
 Likvid beholdning primo (9.22.01-9.22.11)  738.158 

    
 Tilgang af likvide aktiver    
 Årets resultat (fra regnskabsopgørelse)  -38.338 
 Låneoptagelse m.v. (fkt. 8.55.63-8.55.79)  0 
 Finansforskydninger m.v. (hkt. 8 ekskl. fkt. 8.55.63-
8.55.79)  -23.347 

    
 Anvendelse af likvide aktiver    
 Afdrag på lån (fkt. 8.55.63-8.55.79)  -29 
    
 Likvid beholdning (fkt. 9.22.01 - 9.22.11)  676.444 

    
Bevægelser hovedkonto 9 (hovedsagligt kursgevinster) 4.520 
    
 Likvid beholdning ultimo  680.964 
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Udvikling i egenkapital 
 
Beløb i 1.000 kr.    

 Egenkapital 31.12. 2018 (9.91.-9.99)  -2.723.129 

 +/- udvikling i modposter til fysiske aktiver skattefinansierede 
(9.81-9.85 + 9.87)   54.301 
 Reserve for opskrivninger  -24.992 
 +/- udvikling på den finansielle balance (9.99)  52.399 
 Egenkapital 31.12. 2019 (9.91-9.99)  -2.641.421 

    

 Egenkapital ifølge balancen  -2.641.421 

    
 Specifikationer af bevægelser på den finansielle balance:     
 Ændring egenkapital fysiske aktiver skattefinansierede(9.81-9.85 
+ 9.87)  54.301 
 Ændring egenkapital øvrige aktiver  48.798 
 Reserve for opskrivninger  -24.992 
 Direkte posteringer kto.09 (Se nedenstående specifikation)  3.601 
 Årets bevægelser på den finansielle balance:  81.708 

    
 Specifikation af direkte posteringer på konto 09:    

 Kursgevinst obligationer  4.531 
 Tilgodehavender i betalingskontrol  -1.263 
 Beregning af indre værdi på 9.21 samt aktier i TårnbyForsyning  -8.663 
 Beboerindskud  -692 
 Tilgodehavende Solkolonierne  -25 
 Udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder - Renovation  7.641 
 Kortfristet gæld til Staten  375 
 Afskrivninger mellemregningskonti  3.466 
 Langfristet gæld   0 
 Hensatte forpligtelser (regulering af tjenestemandspensioner)  -8.972 

 Direkte posteringer på konto 09 i alt  -3.601 
  
 

Note: 
Egenkapitalen 31.12.19 udgør rettelig 2.638.013 t. kr., idet et salg af ejendom ikke er 
blevet taget ud af anlægskartoteket i 2019. Anlægskartoteket er berettiget i 2020. 
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Finansiel Status 
 
Den finansielle status viser alene kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld 
og er identisk med Hovedkonto 9 i den autoriserede kontoplan. 
 
Be-
løb i 
1.000 
kr.  

  
 Ultimo 
saldo 
2018  

 primo-
saldo-kor-

rektion  

 Bevægel-
ser  

 Ultimo 
saldo 
2019  

 Samlede aktiver  3.987.186 0 -95.997 3.891.188 
 Samlede passiver  -1.264.057 0 14.290 -1.249.767 
 Balancekonto (forskel)  2.723.129 0 -81.708 2.641.421 
            
Bevægelserne i den finansielle status kan sammenfattes således: 

            
22  Kontante beholdninger  59 
22  Indskud i pengeinstitutter  57.025 
22  Realkreditobligationer  -118.808 
22  Kursgevinst obligationer   4.531 
25  Tilgodehavender hos Staten  -1.778 
28  Kortfristede tilgodehavender i øvrigt  -37.181 
32  Langfristede tilgodehavender  21.522 
35  Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder  7.443 
38  Aktiver vedr. opkr. 

eller udb.        1 

42  Aktiver vedr. fonds, legater m.v.  498 
58  Materielle anlægsaktiver  -28.650 
65  Omsætningsaktiver varelagre  -658 
68  Fysiske anlæg til salg  0 

   Aktiver i alt  -95.997 

            
45  Passiver tilhørende fonde og legater  -508 
51  Kortfristet gæld til 

Staten        227 

52  Kortfristet gæld i 
øvrigt        70.472 

55  Langfristet gæld        -46.929 
72  Hensættelser        -8.972 

   Passiver i alt        14.290 

            
68  Egenkapitalen er reduceret  med   -81.708 
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Egenkapital bevægelser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ultimo 2018    -2.723.128.631 

 Grunde 0 
 Bygninger 63.281.608 
 Tekniske anlæg, maskiner m.m. -1.646.753 
 Inventar - herunder computere og andet IT-
udstyr 

1.986.374 

 Materielle anlægsaktiver under udførelse og 
forudbetalinger 

-34.970.825 

 Varebeholdninger/-lagre 658.374 
 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 0 
 I alt ændringer fysiske aktiver og reserve 

opskrivninger 
29.308.779 

 Afskrivninger godkendt af 

Økonomiudvalget 

 Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen -148.353 
 Økonomisk Forvaltning -5.862.252 
 Afskrivninger i alt -6.010.605 

 Værdireguleringer 

 Kursregulering af obligationer -4.530.546 
 Indre værdi Amagerforbrænding 10.873.405 
 Indre værdi HMN Naturgas I/S 682.332 
 Affaldshåndtering - Forsyningsvirksomhed -7.641.399 
 Hensatte forpligtelser (regulering af 
tjenestemandspensioner) 

8.972.265 

 I alt værdireguleringer Konto 9 8.356.057 

 0999 Balancekonto 1 50.053.430 

 Ultimo saldo Regnskab 2019 -2.641.420.970 
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Oversigt aktiver, indskud m.v. 
 

 

Selskab   Indskud  
 Bogført 

primo 2019  
 Indskud + 
primosaldo   

 HMN naturgas I/S  718.559 19.676.675 20.395.234  
 CTR  750.000 1.394.950 2.144.950  
 ARC  3.061.656 7.807.009 10.868.665  
 I alt  4.530.215 28.878.634 33.408.849  
       
Aktier, TårnbyForsyning A/S primo 
2019 790.107.000    
     

 Selskab  

 Egenkapital 
Regnskab 

2018  

 Ny beregnet 
indre værdi  

 Ny beregnet 
indre værdi 
fratrukket 
indskud   

 Ejer- 
andel   

 HMN naturgas I/S*  788.600.000 11.407.099 10.688.540 1,4465% 
 CTR  42.899.000 2.144.950 1.394.950 5,00% 
 ARC**  -69.504 -4.740 -3.066.396 6,82% 
 I alt  831.429.496 13.547.309 9.017.094   
       

Aktier, TårnbyForsy-
ning A/S 790.107.000   790.107.000 100,00 
       
I alt indre værdi og indskud   803.654.309   
*I egenkapitalen er fratrukket udlodning pr. 21.12 2019 på 1,4 mia. i forbindelse   
med salg af HMNGAS Net.    

**Ejerandelen i ARC ændres hvert år, som følge af ændring af befolkningstallet. 

**Indre værdi vedr. ARC er faldet med 10,8 mill. kr. fra 7,8 primo 2019 til -3,0 ultimo 
2019. Dette skyldes at, egenkapitalen er ændret fra 156 mill. i 2017 til -69,0 i 2018 
som følge af nedskrivning af det nye affaldsenergianlæg på grund af ændret forud-
sætninger om afregning af varmepriser.  
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Oversigt over regnskabsmaterialet  
Årsregnskabet indeholder følgende oversigter og bilag fordelt i to bind:  
 
Grøn Talbog: 
Hovedoversigt til regnskab  
Regnskabssammendrag 
Alfabetisk stikordsoversigt 
Regnskabsoversigt 
Finansiel status 
Statusbalance 
Tværgående artsoversigt 
 
Rød Bemærkningsbog: 
Nøgletal 
Generelle bemærkninger 
- Regnskabsopgørelse 
- Anvendt regnskabspraksis 
- Balance 
- Finansieringsoversigt 
- Udvikling i egenkapital 
- Finansiel status 
Specielle bemærkninger 
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
Anlægsopgørelse 
Personaleoversigt 
Garanti- og eventuelrettighedsfortegnelse 
Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
Leasingarrangementer 
Specialregnskaber 
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Økonomiudvalget består af følgende fire serviceområder: 
 
Ejendomme og administrationsbygninger 
Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at ad-
ministrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbyg-
ninger. 
 
Politisk organisation 
På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelses-
medlemmer, udgifter til møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd 
og nævn samt afholdelse af valg. 
 
Administrativ organisation 
Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige 
driftsudgifter og –indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. 
på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension. 
 
Særlige formål 
Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsæt-
telse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå 
Planet og halv pris for borgere i kommunen til Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af 
skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat 
samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. 
 
Udvalget samlet set 
På Økonomiudvalgets område udviser regnskabet udgifter på i alt 312,9 mill. kr. og ind-
tægter på i alt 68,4 mill. kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 244,5 mill. kr. 
 
Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets regnskab på service-
områder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 
 

 

Ejendomme og 

administrationsb

ygninger

22.732 kr.

9%

Politisk 

organisation

10.284 kr.

4%

Administrativ 

organisation

207.087 kr.

85%

Særlige formål

4.418 kr.

2%
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1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Økonomiudvalg  301.482 -49.794 251.688 244.520 -7.167 
 U 370.691 -51.329 319.362 312.886 -6.476 
 I -69.209 1.535 -67.674 -68.365 -691 
Ejendomme og  
administrations- 
bygninger 

  6.099 17.641 23.739 22.732 -1.007 
U 25.783 18.040 43.823 42.239 -1.584 
I -19.684 -399 -20.083 -19.507 577 

Politisk organisation   10.288 0 10.288 10.284 -4 
 U 10.375 5 10.380 10.375 -5 
 I -87 -4 -92 -91 1 
Administrativ  
organisation 

  280.259 -67.295 212.963 207.087 -5.877 
U 329.233 -68.870 260.363 255.539 -4.823 
I -48.974 1.575 -47.399 -48.453 -1.053 

Særlige formål   4.837 -140 4.697 4.418 -279 
 U 5.301 -504 4.797 4.733 -64 
 I -464 364 -100 -315 -215 

 
Under de enkelte serviceområder er der nævnt de væsentligste afvigelser mellem det 
korrigerede budget og regnskab på Økonomiudvalgets område. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 6.099 17.641 23.739 22.732 -1.007 
Løn 7.993 175 8.168 7.719 -449 
Driftsudgifter 17.790 17.865 35.655 34.520 -1.135 
Driftsindtægter -19.684 -399 -20.083 -19.507 577 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   6.099 17.641 23.739 22.732 -1.007 
Fælles formål 002201 U 2.493 17.738 20.231 19.813 -418 
  I -3.454 -127 -3.581 -3.532 49 
Fælles formål 002510 U 2.262 -47 2.215 1.924 -291 
  I -149 -50 -199 -55 144 
Beboelse 002511 U 1.750 16 1.766 1.801 35 
  I -1.511 0 -1.511 -1.417 94 
Erhvervsejen-
domme 

002512 U 3.266 30 3.297 2.955 -342 

  I -8.127 394 -7.733 -7.327 406 
Andre faste 
ejendomme 

002513 U 6.975 243 7.218 6.847 -371 

  I -6.415 -644 -7.059 -7.175 -116 
Byfornyelse 002515 U 53 -53 0 0 0 
  I -26 26 0 0 0 
Administrati-
onsbygninger 

064550 U 8.983 113 9.096 8.898 -198 

  I -2 2 0 0 0 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Nybyggeri energioptime-
res. 

Ved nybyggerier foreta-
ges en beregning af mer-
pris og energibesparelse 
for en udførelse i henhold 
til bygningsreglementets 
strengeste klasse. 
 

Beregning forelægges i 
forbindelse med politisk 
beslutningstagen. 

2 Vandafledning bort fra 
kloaksystemet fremmes. 

Ved skitsering af nybyg-
geri og renoveringer reali-
tetsbehandles muligheder 
for LUR/LAR*. 
 
 

Der laves prisoverslag. 

*: Lokal Udledning/Afledning af Regnvand 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 Andelen af bygninger 
med vedvarende energi-
kilder øges. 

Ved ethvert kommunalt 
byggeri/større renovering 
skal der foretages en 
vurdering af, om der kan 
opsættes et nyt vedva-
rende energianlæg. 
 

Vurderingen foretages 
inden igangsættelse af 
arbejdet. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
I forbindelse med at sørge for at den nye svømmehal bliver opvarmet med grøn energi, 
er kommunen stødt på forældet lovgivningsmæssige udfordringer, i det det ikke er lov-
ligt at opvarme en stor bygning (blokvarmecentral) beliggende i gasområde (kollektivt 
forsynet område) med andet end gas, altså hverken solvarme eller varmepumper må 
supplere opvarmningen. Da ændring af lovgivningen tager tid, arbejders der med en 
anden løsning, i form af at lade varmepumpes ejerskab overgå til forsyningen, således, 
at det fremover vil være fjernvarme, der kommer ud af varmepumpen. Således reduce-
res CO2 udledningen i forbindelse med opvarmning af svømmehallen med nær 85%, i 
forhold til det nuværende krav om gas.  
 
Ad 2) 
Ved opførslen af Vestamager Svømmehal etableres LAR i forbindelse med afledning af 
overfladevand. 
 
Ad 3) 
Kommunens bygninger, der opvarmes med gas, er blevet vurderet i forhold til om var-
mepumper kan anvendes i stedet, da de reducerer CO2 belastningen med ca. 85%. Det 
er vurderet rentabelt at omstille de store bygninger (blokvarmecentraler) i kommunen, 
men forældet lovgivning spænder ben, da de store bygninger er stavnsbundet til gas-
forbrug. Så skoler, plejehjem og idrætsanlæg må således ikke supplere gasopvarmnin-
gen med grøn varme.  
 
Der arbejdes på en anden mulighed, at forsyningen ejer og driver varmepumperne. 
Herved kan forsyningen også opnå reduktion i elafgiften, hvilket kommuner, som den 
eneste gruppe, ikke må.   
 
Lovgivningen omkring solceller på kommunale bygninger er stadig ikke ændret. Der af-
ventes en opdatering af lovgivningen, så det igen bliver muligt at opsætte solceller, 
uden den omkostningstunge selskabsdannelse, samt at strømmen kan aftages direkte i 
kommunens bygninger, uden at skulle betale div. afgifter, på lige fod med alle andre i 
samfundet, så kommunen selv kan producere og bruge CO2-neutral energi.  
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Specielle bemærkninger 
 
00.22.01 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.492.692 17.738.298 20.230.990 19.813.489 -417.501 

-3.453.894 -126.715 -3.580.609 -3.531.848 48.761 
 
Forklaringerne til de væsentligste afvigelser på dette kontoområde er beskrevet neden-
for. 
 
1001020100 Jordforsyning    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.492.692 218.547 2.711.239 2.288.485 -422.754 

-3.453.894 116.070 -3.337.824 -2.954.708 383.116 
 
Mindreudgiften skyldes, at der har været færre udgifter til driften af kommunens ejen-
domme. 
 
Mindreindtægten skyldes, at reguleringer af nogle lejemål først vil ske i 2020. 
 
1001020104 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2019 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 17.519.751 17.519.751 17.525.004 5.253 
0 -242.785 -242.785 -577.140 -334.355 

 
Merindtægten skyldes modtagelse af indtægter fra tre forsikringssager, som ellers først 
var forventet modtaget i 2020. 
 
 
00.25.10 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.262.475 -47.459 2.215.016 1.924.365 -290.651 
-149.089 -50.400 -199.489 -55.200 144.289 

 
Forklaringerne til de væsentligste afvigelser på dette kontoområde er beskrevet neden-
for. 
 
1001020110 Klublokaler, vandtårn 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
851.878 22.481 874.359 744.793 -129.566 

0 -50.400 -50.400 -55.200 -4.800 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der har været færre lønudgifter til varmemestre. 
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1001020112 Energipulje    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.202.953 0 1.202.953 1.049.473 -153.480 
-149.089 0 -149.089 0 149.089 

 
Mindreudgiften skyldes, at antallet af projekter er reduceret som følge af færre ind-
komne indtægter. 
 
00.25.12 Erhvervsejendomme    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.266.312 30.303 3.296.615 2.954.744 -341.871 

-8.127.238 394.095 -7.733.143 -7.327.378 405.765 
 
Forklaringerne til de væsentligste afvigelser på dette kontoområde er beskrevet neden-
for. 
 
1001020130 Saltværksvej 2-6    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.770.475 -22.779 1.747.696 1.466.645 -281.051 

-2.439.096 0 -2.439.096 -2.421.257 17.839 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der har været færre udgifter til vedligeholdelse, el, 
varme og rengøring end forventet. 
 
1001020136 Kamillevej 3-5    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
79.349 -123 79.226 255.380 176.154 

-2.027.609 0 -2.027.609 -1.640.000 387.609 
     

Mindreindtægten skyldes, at en forventet lejeforhøjelse for politistationen på Kamillevej 
3, ikke er blevet effektueret på grund af uklarhed omkring ejendommens offentlige vur-
dering. Der er nu kommet klarhed i sagen og lejeforhøjelsen vil ske i 2020. 
 
1001020140 Kastruplundgade 13 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
405.452 1.413 406.865 293.562 -113.303 

-1.219.548 409.548 -810.000 -810.000 0 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der har været færre udgifter til vedligeholdelse, el, 
vand og varme end forventet. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 10.288 0 10.288 10.284 -4 
Løn 6.787 -71 6.716 7.094 378 
Driftsudgifter 3.588 76 3.665 3.282 -383 
Driftsindtægter -87 -4 -92 -91 1 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   10.288 0 10.288 10.284 -4 
Fælles formål 064240 U 159 1 160 156 -4 
Kommunalbe-
styrelsesmed-
lemmer 

064241 U 6.981 -362 6.618 6.649 31 

Kommissioner, 
råd og nævn 

064242 U 545 15 560 525 -35 

  I -4 0 -4 -3 1 
Valg m.v. 064243 U 2.691 351 3.042 3.045 3 
  I -84 -4 -88 -88 0 

 
Målsætninger og resultatkrav  
Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes lø-
bende. 
 
Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdate-
ring af kommunens hjemmeside højt prioritet. 
 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at 
være nået for 2019. 
 
Specielle bemærkninger 
 
Der er ingen væsentlige afvigelser på området. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 280.259 -67.295 212.963 207.087 -5.877 
Løn 226.592 -33.270 193.322 192.553 -769 
Driftsudgifter 102.641 -35.600 67.040 62.986 -4.055 
Driftsindtægter -48.974 1.575 -47.399 -48.453 -1.053 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   280.259 -67.295 212.963 207.087 -5.877 
Parkering 022207 I -462 -306 -768 -891 -123 
Folkeskoler 032201 U 804 -804 0 0 0 
Fællesudgifter 
for kommu-
nens samlede 
skolevæsen 

032202 U 13 -13 0 0 0 

Pædagogisk 
psykologisk 
rådgivning m.v. 

032204 U 40 -40 0 0 0 

Skolefritidsord-
ninger 

032205 U 187 -187 0 0 0 

Ungdommens 
Uddannelses-
vejledning 

032214 U 23 -23 0 0 0 

Dagpleje (dag-
tilbudslovens § 
21, stk. 2) 

052511 U 92 -92 0 0 0 

Daginstitutio-
ner (dagtil-
budslovens § 
19, stk. 2-4) 

052514 U 545 -545 0 0 0 

Klubber og an-
dre socialpæ-
dagogiske fri-
tidstilbud (dag-
tilbuds 

052516 U 69 -69 0 0 0 

Løn til forsik-
rede ledige og 
per- soner un-
der den sær-
lige ud 

056895 U 2.390 -2.290 100 115 15 

  I -619 544 -75 -127 -52 
Seniorjob til 
personer over 
55 år 

056897 U 12.876 -3.040 9.836 9.650 -185 

  I -4.839 739 -4.100 -4.238 -138 
Beskæftigel-
sesordninger 

056898 U 1 -1 0 0 0 

  I 0 0 0 0 0 
Sekretariat og 
forvaltninger 

064551 U 161.942 -24.469 137.473 135.716 -1.757 
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Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

  I -42.698 526 -42.171 -42.885 -714 
Fælles IT og 
telefoni 

064552 U 36.988 -6.092 30.896 29.006 -1.890 

  I 0 0 0 0 0 
Jobcentre 064553 U 30.330 2.278 32.608 32.494 -114 
Naturbeskyt-
telse 

064554 U 418 -24 393 398 4 

Miljøbeskyt-
telse 

064555 U 3.423 20 3.443 3.429 -14 

Byggesagsbe-
handling 

064556 U 2.324 80 2.404 2.494 89 

Voksen-, æl-
dre- og handi-
capområdet 

064557 U 0 0 0 91 91 

Det specialise-
rede børneom-
råde 

064558 U 15.213 1.228 16.441 16.023 -418 

  I -164 -4 -168 -150 18 
Administrati-
onsbidrag til 
Udbetaling-
Danmark 

064559 U 11.509 -709 10.800 10.487 -313 

Løn- og bar-
selspuljer 

065270 U 16.686 -29.298 -12.613 -13.285 -672 

Tjeneste-
mandspension 

065272 U 33.360 -4.779 28.581 28.922 340 

  I -192 75 -117 -161 -44 
 
Målsætninger og resultatkrav  
Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vig-
tig forudsætning for et vellykket resultat. 
De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmu-
ligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslut-
ning fra alle sider. 
 
Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men 
kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og 
mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. 
 
Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske 
anvendelse. 
 
Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på 
samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål 
om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt 
på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen omtrentligt 
forventes afsluttet. 
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For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det til-
strækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har fokus på nærvær, og som 
følge heraf er der taget en række initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. 
 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at 
være nået for 2019. 
 
Specielle bemærkninger 
 
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
161.941.751 -24.468.519 137.473.232 135.716.413 -1.756.819 
-42.697.548 526.414 -42.171.134 -42.884.674 -713.540 

 
Forklaringerne til de væsentligste afvigelser på dette kontoområde er beskrevet neden-
for. 
 
1001010000 Økonomi og Planlægning 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
23.885.333 -22.039.132 1.846.201 1.300.617 -545.584 

-29.545.366 -16.888 -29.562.254 -29.562.264 -10 
 
Mindreudgiften skyldes bl.a. færre revisionsudgifter end forventet. 
 
1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekr.   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
7.008.320 -939.697 6.068.623 5.596.993 -471.630 

-10.064 -100.000 -110.064 -120.875 -10.811 
 
Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til juridisk bistand og porto end forventet. 
 
1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 0 0 0 0 

-5.358.451 754.908 -4.603.543 -5.248.552 -645.009 
 
Merindtægten skyldes en øget tilgang af sosu-elever. 
 
4005080000 Handicap & Psykiatricenter   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.011.656 -287.469 1.724.187 947.211 -776.976 

0 0 0 0 0 
 
Mindreudgiften skyldes bl.a. at ansatte på dette område har været afholdt over andet 
kontoområde. 
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06.45.52 Fælles IT og telefoni    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
36.988.194 -6.092.360 30.895.834 29.006.310 -1.889.524 

0 0 0 0 0 
 
Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til IT-systemer. 
 
06.45.58 Det specialiserede børneområde   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
15.212.617 1.228.044 16.440.661 16.022.825 -417.836 

-163.961 -4.145 -168.106 -150.405 17.701 
 
Mindreudgiften skyldes, at der har været færre udgifter til løn, befordring, konsulentbi-
stand m.m. 
 
06.52.70 Løn- og barselspuljer    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
16.685.627 -29.298.289 -12.612.662 -13.285.092 -672.430 

0 0 0 0 0 
 
Merindtægten på området skyldes primært flere dagpengerefusioner vedr. barsel. 
 
06.52.72 Tjenestemandspension 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
33.360.267 -4.778.953 28.581.314 28.921.715 340.401 

-192.047 75.038 -117.009 -161.035 -44.026 
 
Merudgiften skyldes, at flere har optjent fuld tjenestemandspension og dermed er dy-
rere end forventet ved den sidste budgetopfølgning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 
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Samlet resultat 4.837 -140 4.697 4.418 -279 
Løn 0 0 0 0 0 
Driftsudgifter 5.301 -504 4.797 4.733 -64 
Driftsindtægter -464 364 -100 -315 -215 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   4.837 -140 4.697 4.418 -279 
Driftssikring af 
boligbyggeri 

002518 U 1.104 -163 941 885 -56 

  I -464 364 -100 -315 -215 
Fællesudgifter 
for kommu-
nens samlede 
skolevæsen 

032202 U 2.286 14 2.300 2.300 0 

Frivilligt socialt 
arbejde og øv-
rige sociale for-
mål 

057299 U 1.076 -776 300 292 -8 

Erhvervsser-
vice og iværk-
sætteri 

064867 U 835 421 1.256 1.256 0 

 

Politiske visioner og mål 
De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er vari-
abel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder 
og opkrævning af udgifter til istandsættelse. 
 
Specielle bemærkninger 
 
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.103.600 -162.792 940.808 885.272 -55.536 
-464.078 364.078 -100.000 -315.352 -215.352 

 
Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før den 1. april 
2002, ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlej-
ning) og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder, som er an-
vist af kommunen. 
 
For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende 
udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. 
 
Merindtægten skyldes, at det har været muligt at fremsende flere flytteafregninger til 
opkrævning hos fraflyttere af kommunalt anviste lejligheder. 



41 

  Teknik- og Miljøudvalget  
Indledning 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyring 

 

Teknik- og Miljøudvalget har serviceområderne: 
 
Renovation 
Serviceområdet indeholder affaldshåndtering, der er delt op i otte ordninger, hvor af de 
syv ordninger skal hvile i sig selv. Dvs. udgifter og indtægter skal være det samme. De 
syv ordninger er takstfinansierede. 
 
Materielgården og veje 
Serviceområdet indeholder biler og værksted, materielgård og lagerpladser, gadebelys-
ning og trafikregulering, veje og stier, busdrift, parkering og vinterberedskab. 
 
Natur- og Miljøområdet 
Serviceområdet indeholder GIS (Grafisk InformationsSystem), skadedyrsbekæmpelse 
samt natur og miljø. 
 
Udvalget samlet set 
Teknik- og Miljøudvalget havde et samlet korrigeret budget på 56,8 mill. kr. og udviser 
et regnskab på 65,3 mill. kr. Afvigelsen skyldes primært merudgifter på renovationsom-
rådet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovation

9.379 kr.

14%Materielgården 

og veje

52.738 kr.

81%

Natur- og 

miljøområdet

3.158 kr.

5%
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1.000 kr.   
Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. 

Budget 
Regn-
skab 

Afvigelse 

Teknik- og Miljøudvalg   55.260 1.548 56.808 65.275 8.466 
  U 96.818 -1.237 95.582 106.607 11.025 
  I -41.558 2.785 -38.773 -41.332 -2.558 
Renovation   49 1.690 1.739 9.379 7.640 
  U 36.672 -294 36.378 47.183 10.805 
  I -36.623 1.985 -34.639 -37.804 -3.165 
Materielgården og veje   52.271 -392 51.878 52.738 859 
  U 56.928 -1.112 55.815 56.071 256 
  I -4.657 720 -3.937 -3.333 604 
Natur- og miljøområdet   2.941 250 3.191 3.158 -33 
  U 3.219 170 3.389 3.353 -36 
  I -278 80 -198 -195 3 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 49 1.690 1.739 9.379 7.640 
Driftsudgifter 36.672 -294 36.378 47.183 10.805 
Driftsindtægter -36.623 1.985 -34.639 -37.804 -3.165 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   49 1.690 1.739 9.379 7.640 
Bærbare batte-
rier 

005285 U 49 0 49 68 19 

Generel admi-
nistration 

013860 U 4.169 -1.923 2.246 7.362 5.116 

  I -4.169 1.984 -2.185 -2.190 -4 
Ordninger for 
dagrenovation 
- restaffald 

013861 U 12.729 -133 12.595 14.400 1.804 

  I -12.729 -83 -12.811 -16.263 -3.451 
Ordninger for 
storskrald og 
haveaffald 

013862 U 2.667 28 2.695 3.524 828 

  I -2.667 0 -2.667 -2.667 0 
Ordninger for 
glas, papir og 
pap 

013863 U 5.402 0 5.402 8.488 3.086 

  I -5.402 42 -5.360 -5.222 139 
Ordninger for 
farligt affald 

013864 U 93 0 93 98 5 

  I -93 0 -93 -93 0 
Genbrugsstati-
oner 

013865 U 11.384 0 11.384 11.317 -67 

  I -11.384 42 -11.342 -11.198 144 
Øvrige ordnin-
ger og anlæg 

013866 U 180 0 180 257 77 

  I -180 0 -180 -172 8 
Miljøbeskyt-
telse 

064555 U 0 1.734 1.734 1.670 -64 

 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Indsamling af organisk af-
fald, i tråd med initiativ 1 
i Affalds- og Ressource-
planen. 
Implementering af ordnin-
gen. 
 

Der etableres ordninger 
til indsamling af orga-
nisk affald til så mange 
borgere som muligt. 

At der afrapporteres ul-
timo 2019. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

2 Indsamling af tørre gen- 
anvendelige fraktioner, 
i tråd med initiativ 2 i Af-
falds- og Ressourcepla-
nen. 
 
Implementering af ord- 
ningen. 
 

Der etableres ordninger 
til indsamling af tørre 
genanvendelige affalds- 
fraktioner til så mange 
borgere som muligt. 

At der afrapporteres ul-
timo 2019. 

3 Borgerne inddrages og in-
formeres om de nye ord-
ninger. 
Borgerinddragelse gen-
nemføres via flere kommu-
nikationskanaler som 
hjemmesiden, breve, fly-
ers, app, sociale medier. 
 

Der udføres kommunika-
tions-, og informations-
indsatser, før, under og 
efter etablering af de nye 
ordninger. 

At der afrapporteres ul-
timo 2019. 

 
Ad 1) 
Implementeringen af ordningen er udskudt. Forventet implementering senest i 2022 jf. 
EU-krav. 
 
Ad 2) 
Der er i 2019 implementeret indsamlingsordninger for plast og metal, hos alle vil-
laer/rækkehuse og etageboliger samt tilmeldte kommunale institutioner. Alle bor-
gere/ejendomme har modtaget beholdere til formålet. Beholderne er ejet af kommunen. 
I forbindelse med udrulningen af de nye affaldsbeholdere til plast og metal, blev stativer 
med poser til restaffald, hos villaer/rækkehuse udfaset og byttet ud med nye 240 l be-
holdere. Beholderne er ligeledes ejet af kommunen. 
 
Ad 3) 
Der er udarbejdet og udleveret diverse informationsmateriale til kommunens borgere i 
forbindelse med opstart af de nye indsamlingsordninger, for plast og metal. Information 
her om, blev formidlet via e-Boks, kommunens hjemmeside samt kommunens Face-
bookside.  
Alle borgere i villa/rækkehuse og etageboliger har også modtaget en sorteringsvejled-
ning, der vejleder til korrekt sortering og håndtering af husstandsaffald.  
 
 

Specielle bemærkninger 
 

005285 Bærbare batterier    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
48.683 0 48.683 67.761 19.078 

 
Merudgiften skyldes, at den indsamlede mængde af batterier er steget. 
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013860 Generel administration    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.169.110 -1.922.958 2.246.152 7.362.246 5.116.094 

-4.169.110 1.983.795 -2.185.315 -2.189.509 -4.194 
 
Merudgiften skyldes, at der i forbindelse med nye affaldsordninger er indkøbt nye af-
faldsbeholdere, samt brugt midler til udrulning og kommunikation. Merforbruget finan-
sieres af mellemværende med Tårnby Kommune. 
 
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
12.728.583 -133.172 12.595.411 14.399.529 1.804.118 

-12.728.583 -82.865 -12.811.448 -16.262.752 -3.451.304 
 
Der har i 2019 været merudgifter til ordninger for dagrenovation og merindtægter til 
ordninger for dagrenovation. 
Merudgiften skyldes prisregulering på udgifter til indsamling af dagrenovationsaffald for 
både private og virksomheder. 
Merindtægten skyldes planlagt nedskrivning af renovationsområdets mellemværende 
med Tårnby Kommune for ordningen for private. 
 
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.667.138 28.329 2.695.467 3.523.716 828.249 

-2.667.138 0 -2.667.138 -2.667.138 0 
 
Der har i 2019 været merudgifter til ordninger for storskrald og haveaffald. Merudgiften 
skyldes prisregulering på udgifter til indsamling og behandling af haveaffald og stor-
skrald. 
 

013863 Ordninger for glas, papir og pap   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.402.084 0 5.402.084 8.488.018 3.085.934 

-5.402.084 41.837 -5.360.247 -5.221.571 138.676 
 
Der har i 2019 været merudgifter og mindreindtægter til ordninger for glas, papir og 
pap. 
Merudgiften skyldes, at der er i forbindelse med nye affaldsordninger er indkøbt nye 
beholdere. Merforbruget finansieres af mellemværende med Tårnby Kommune. 
Mindreindtægten skyldes, at der er indkommet færre indtægter for salg af papir samt 
metal. 
 

013866 Øvrige ordninger og anlæg   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
179.818 0 179.818 256.851 77.033 

-179.818 0 -179.818 -171.939 7.879 
 
Der har i 2019 været merudgifter inden for øvrige ordninger og affald. Merudgiften skyl-
des at udgifter til indsamling af jern og metal er steget. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 52.271 -392 51.878 52.738 859 
Løn 12.823 299 13.121 12.345 -777 
Driftsudgifter 44.105 -1.411 42.694 43.726 1.032 
Driftsindtægter -4.657 720 -3.937 -3.333 604 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resul-
tat 

  52.271 -392 51.878 52.738 859 

Grønne områ-
der og natur-
pladser 

002820 U 507 0 508 540 33 

Fælles formål 022201 U 5.523 -2.721 2.802 2.883 81 
  I -535 0 -535 -270 264 
Arbejder for 
fremmed reg-
ning 

022203 U 468 -120 348 367 19 

  I -494 120 -374 -396 -22 
Driftsbygnin-
ger og -plad-
ser 

022205 U 2.559 2 2.561 2.651 90 

  I -31 0 -31 -5 26 
Parkering 022207 U 1.712 -600 1.112 1.009 -103 
  I -3.361 600 -2.761 -2.551 210 
Vejvedligehol-
delse m.v. 

022811 U 14.477 464 14.941 15.032 91 

  I -187 0 -187 -111 76 
Belægninger 
m.v. 

022812 U 5.278 0 5.278 5.334 56 

  I -49 0 -49 0 49 
Vintertjeneste 022814 U 2.772 0 2.772 2.744 -28 
Standardfor-
bedringer af 
færdselsarea-
ler 

022823 U 4.000 3.316 7.316 7.341 25 

Busdrift 023231 U 19.632 -1.453 18.179 18.171 -9 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Gode forhold for cyklister 
i Tårnby Kommune. 

Undersøgelse af cyklisters 
transportvaner.  
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2019. 
 

2 Private fællesveje i by-
zone er vel vedligeholdte. 

Registreringsgrundlag er 
udarbejdet og registrering 
færdiggjort i område syd 
for Ugandavej og Konge-
lundsvej. 
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2019. 

3 Gode forhold for trafik-
kanter og borgere i for-
bindelse med af brug af 
kommunens veje 

Optimering af færdsels-
skilte på offentlig vej (ud-
skiftning, fjernelse af og 
forbedring af placering jfr. 
vejregler)  
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2019. 

4 Skybrudssikrende drift af 
kommune veje. 

Tilstandsvurdering af vej-
afvandingssystemer med 
tv-inspektion er gennem-
ført på Munkebjergvej.  
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2019. 

 
Ad 1) 
Cyklisternes transportvaner er undersøgt.  
 
Ad 2) 
Registreringen er færdiggjort.  
 
Ad 3) 
Der er lavet justeringer rundt omkring på de offentlig veje. Arbejdet forventes fortsat i 
2020.   
 
Ad 4) 
På munkebjergvej er der er en drænledning fra 1932, der ikke længere fungerer grun-
det rødder, sammenfald m.v. Kortfattet er vejafvandingssystemet ikke længere funkti-
onsdygtige på strækningen.  
 

Specielle bemærkninger 
 

022201 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.522.869 -2.721.102 2.801.767 2.883.012 81.245 
-534.800 0 -534.800 -270.438 264.362 

 
Mindreindtægten skyldes, at der har været færre udkørsler med kommunens slamsu-
ger, samt at der er indkommet færre indtægter ved salg af biler. 
 
Der har været færre lønudgifter, men samtidig også færre interne indtægter inden for 
vejområdet. 
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022207 Parkering 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.711.635 -600.000 1.111.635 1.008.998 -102.637 

-3.361.149 600.000 -2.761.149 -2.551.399 209.750 
 
Der er mindudgifter og mindreindtægter på parkeringsområdet. 
 
Indtægterne har dels sammenhæng med parkeringsmønstret, dels større benyttelse af 
dagbilletter. Udgifterne, herunder afregning med staten (50 % af bruttoindtægterne), 
pågår forskudt i kalenderårene. 
 
022812 Belægninger m.v.    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.278.138 0 5.278.138 5.333.644 55.506 

-49.235 0 -49.235 0 49.235 
 
Mindreindtægten skyldes, at der ikke har været salg af skilte eller anden vejmateriel. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 2.941 250 3.191 3.158 -33 
Løn 19 0 19 17 -2 
Driftsudgifter 3.200 170 3.370 3.335 -34 
Driftsindtægter -278 80 -198 -195 3 

 
Specifikation i 1.000 
kr. 

 Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 2.941 250 3.191 3.158 -33 
Fælles formål 005280 U 1.984 0 1.984 1.915 -68 
  I -1 0 -1 0 1 
Miljøtilsyn - 
virksomheder 

005287 U 244 0 244 241 -4 

Diverse ud-
gifter og ind-
tægter 

005593 U 991 170 1.161 1.197 37 

  I -277 80 -197 -195 2 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Fastholde og optimere 
kvaliteten I miljøtilsynene 
hos kommunens virksom-
heder. 
 

At der udarbejdes kvali-
tetsstandarder for virk-
somhedstilsyn. 

At der afrapporteres ul-
timo 2019. 

2 Værne og beskytte de 
grønne aktiver og natur-
værdier I Tårnby Kom-
mune (Grønt Danmarks-
kort). 
 

At der udarbejdes ensar-
tede kvalitetsstandarder 
for naturbeskyttelse. 

At der afrapporteres ul-
timo 2019. 

3 Opfølgning på spilde- 
vandsplanen. 

At der er udvalgt og på- 
begyndt yderligere et 
LAR1 projekt som beskre-
vet i spilde- vandsplanen, 
i 2019. 
 

At der afrapporteres ul-
timo 2019. 

 
Ad 1) 
Procedurer og skabeloner og informationsmateriale for virksomhedstilsyn er gennem-
gået og forbedret. Der er desuden oprettet skabeloner for offentliggørelse af tilsynsrap-
porter til miljøstyrelsens portal, Danmarks Miljø Administration (DMA). 
 
  

                                                 
1 Lokal Afledning af Regnvand 
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Ad 2) 
Det lokale naturråd, Naturråd 14, har færdiggjort arbejdet med Grønt Danmarkskort. 
Arbejdet har bestået i at udarbejde anbefalinger om naturplanlægning og udpege po-
tentiel og eksisterende natur. Teknisk Forvaltning inddrager, så vidt det er muligt, disse 
anbefalinger og udpegninger i kommuneplanlægningen. 
 
 
Ad 3) 
Der er i 2019 ikke påbegyndt yderligere LAR projekter som beskrevet i spildevandspla-
nen i forhold til 2018, hvor der for Travbaneparken blev udarbejdet et projektforslag. 
LAR-projektet for Travbaneparken er imidlertid i 2019 blevet prioriteret i forbindelse 
med Tårnby Kommunes udpegning som Klimakommune+, hvortil der er afsat økonomi-
ske midler til gennemførelse af dette projekt i 2021. 
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Beredskabskommissionen har serviceområdet: 
 
Redningsberedskab 
Serviceområdet indeholder brandslukning samt anden afhjælpning af skader på perso-
ner, ejendom og miljø ved ulykker. Derudover indeholder serviceområdet forskellige 
opgaver på kommunale institutioner, brandsyn, kurser for ansatte, undervisning af sko-
lernes 4. klasser, løfteopgaver for hjemmeplejen, kørsel med hjælpemidler samt efter-
syn og vedligeholdelse af brandhaner. 
 
Samlet set 
Beredskabskommissionen havde et samlet korrigeret budget på 13,6 mill. kr. og et 
regnskab på 13,1 mill. kr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redningsberedskabet

13.075 kr.

100%



52 
 

Beredskabskommissionen 
Redningsberedskabet 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 

1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Beredskabskommission  13.886 -334 13.552 13.075 -477 
 U 14.763 191 14.954 14.338 -616 
 I -877 -525 -1.402 -1.263 139 
Redningsberedskabet   13.886 -334 13.552 13.075 -477 
 U 14.763 191 14.954 14.338 -616 
 I -877 -525 -1.402 -1.263 139 

 
Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 13.886 -334 13.552 13.075 -477 
Løn 13.805 109 13.914 13.760 -154 
Driftsudgifter 958 82 1.040 579 -461 
Driftsindtægter -877 -525 -1.402 -1.263 139 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   13.886 -334 13.552 13.075 -477 
Redningsbe-
redskab 

005895 U 14.763 191 14.954 14.338 -616 

  I -877 -525 -1.402 -1.263 139 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 At sikre en hurtig og ef-
fektiv førsteindsats. 

Udrykningstider på 10 
minutter i tættere bebyg-
gelse og 15 minutter i 
spredt bebyggelse skal 
overholdes. 
 

Løbende kontrol via elek-
tronisk indberetning af 
udrykningstider. 

2 At sikre at der altid mø-
der det forventede antal 
brandfolk til alarmer. 
 

Antallet af fremmødte 
skal være: 
Alm. Alarm: 8 mand 
Storalarm: 14 mand. 
 

Løbende kontrol af frem-
mødestatistik. 

3 Overholde lovgivningen 
vedrørende brandsyn. 
 

Alle brandsyn skal foreta-
ges. 

Løbende møder i Brand-
synsgruppen. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Ud af 429 udrykninger er brandvæsenets 1. autosprøjte fremme inden for tidsgrænsen 
på 10 minutter i byområde/15 minutter i spredt bebygget område i 429 tilfælde (100 %).  
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Indsatsledervognen er også altid fremme inden for tidsgrænsen. Tallet for redningslift 
og vandtankvognen er samlet 95 %. Samlet set for alle køretøjerne er tallet 97 %.  
Resultat: 97%. Mål: 95%  
 
Ad 2) 
Fremmødeprocenten er 95, hvilket er acceptabelt. 
18 gange ud af 429 alarmer er der mødt 1 mand mindre end påregnet, og 1 gang er 
der mødt 2 mindre, bl.a. pga. radiosvigt. 
Resultat: 95%. Mål: 95% 

 
Ad 3) 
Der er foretaget 180 brandsyn svarende til 100 % af de pligtige for 2019. 
Resultat: 100%. Mål: 100% 
 

Specielle bemærkninger 
 

005895 Redningsberedskab    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
14.762.928 191.265 14.954.193 14.338.438 -615.755 

-876.916 -525.000 -1.401.916 -1.263.175 138.741 
 
Der er i 2019 mindreudgifter på løn til brandfolk på 142.000 kr. Derudover er der flere 
interne indtægter på i alt 508.000 kr. Merindtægterne skyldes primært flere udkald til 
tyverialarmer end budgetteret. 
 
Der er i 2019 givet en tillægsbevilling til indtægter på 525.000 kr. I december indgik der 
dog færre indtægter på udkald til ABA-alarmer (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) 
end forventet, og regnskabet viser mindreindtægter på 138.741 kr. Det betyder, at der i 
forhold til det oprindelige budget var en merindtægt på ABA i 2019 på 386.259 kr. 
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Børne- og Skoleudvalgets område består af følgende syv serviceområder: 
 
Almindelig undervisning 
Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, herunder lønudgifter 
til medarbejdere på skoleområdet, gennemførelse af den almindelige undervisning i 
skolerne, udgifter til undervisning af elever til og fra andre kommuner, udgifter til driften 
af Tårnby Kommunes Solkolonier, udgifter til fysiske og administrative rammer, herun-
der bygningsvedligeholdelse, løbende driftsudgifter hertil, el og varme samt udgifter til 
opfyldelse af lovgivningskrav jf. folkeskoleloven, ”Vedtægter for styrelsen af Tårnby 
Kommunes skolevæsen” og øvrige politiske beslutninger.  
 
Specialundervisning og rådgivning 
Serviceområdet dækker udgifter til organiseringen af den specialpædagogiske bistand 
for børn vedrørende støttende og kompenserende undervisning samt anden special-
pædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 samt § 20, stk. 5. 

 
Udgifter til specialundervisning efter folkeskolens § 20, stk. 3,  
i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige 
alder på lands- og landsdelsdæk-kende institutioner, der varetages af regionerne. 
 
Udgifter til dagtilbudsforanstaltninger efter servicelovens §52.3.9. 
 
Udgifterne er blandt andet til drift af Tårnbygårdsskolen, Den Specialiserede Institution 
(DSI), Familiehus, støtteforanstaltninger samt specialklasser. 
 
Herudover dækker området udgifter til driften af ROF (Rådgivning og forebyggelse) 
herunder lønudgifter samt øvrige driftsudgifter 

 
SFO 
Serviceområdet dækker udgifter til aflønning af personale i kommunens SFO’ere, 
driftsudgifter herunder inventar og legetøj og materialer. Områdets udgifter dækkes 
delvist af forældrebetaling.  
 
Øvrig undervisning og faglige uddannelser 
Udgifterne under området dækker bidrag til Statslige og private skoler, efterskoler, ung-
domskostskoler. Ligeledes er der udgifter til Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse og 
faglige uddannelser som produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse og ungdomsud-
dannelser for unge med særlige behov. 
Udgifter til folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt til Tårnby Kommunes Ungdoms-
skole, herunder løn- og driftsudgifter, el og varme. Endelig udgifter til Selvforsørgelses- 
og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.  
 
Daginstitutioner og klubber 
Serviceområdet dækker udgifter til aflønning af personale i kommunens daginstitutio-
ner, driftsudgifter herunder bygningsvedligeholdelse, el og varme, inventar og legetøj 
og materialer. Områdets driftsudgifter dækkes delvist af forældrebetaling.    

 
Særligt udsatte børn og unge 
Serviceområdet dækker udgifter med baggrund i servicelovens bestemmelser og §§, 
og det drejer sig om udgifter til dagtilbud til børn og unge, tilbud til unge med særlige 
behov samt rådgivning. Områdets udgifter dækkes delvist af midler fra den centrale re-
fusionsordning.  
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Børnehandicap 
Serviceområdet dækker udgifter som følge af servicelovens bestemmelser og §§ og 
det drejer sig om udgifter til dagtilbud til børn og unge, tilbud til unge med særlige be-
hov, tilbud til handicappede, samt rådgivning. Områdets udgifter dækkes delvist af mid-
ler fra den centrale refusionsordning.  
 
Udvalget samlet set  
På Børne- og Skoleudvalgets område udviser regnskabet en netto driftsudgift på 890,3 
mill. kr., med henholdsvis udgifter på 1.056,8 mill. kr. og indtægter på i alt 166,5 mill. kr. 
I forhold til det korrigerede Budget 2019, udviser nettoresultatet en mindreudgift på 4,1 
mill. kr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almindelig 

undervisning

316.130 kr.

36%

Specialundervisni

ng og rådgivning

101.991 kr.

11%

SFO

54.046 kr.

6%

Øvrig 

undervisning og 

faglig uddannelse

68.396 kr.

8%

Daginstitutioner 

og klubber

263.138 kr.

30%

Særligt udsatte 

børn og unge

47.328 kr.

5%

Børnehandicap

39.314 kr.

4%
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1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Børne- og Skoleudvalg  869.928 24.472 894.400 890.344 -4.055 
 U 1.016.531 42.034 1.058.565 1.056.807 -1.758 

I -146.603 -17.562 -164.166 -166.463 -2.297 
Almindelig undervisning   308.259 8.868 317.126 316.130 -996 

U 326.486 18.180 344.666 343.346 -1.320 
I -18.227 -9.312 -27.540 -27.216 324 

Specialundervisning og 
rådgivning 

  94.798 6.276 101.074 101.991 917 
U 103.611 8.196 111.807 113.228 1.421 
I -8.813 -1.920 -10.733 -11.237 -505 

SFO   55.739 -646 55.093 54.046 -1.046 
U 82.269 -666 81.603 80.878 -725 
I -26.529 20 -26.510 -26.832 -322 

Øvrig undervisning og 
faglig uddannelse 

  73.369 -1.151 72.218 68.396 -3.822 
U 76.164 -933 75.230 71.631 -3.599 
I -2.795 -218 -3.012 -3.235 -223 

Daginstitutioner og klub-
ber 

  247.613 13.821 261.434 263.138 1.704 
U 326.913 14.520 341.432 343.670 2.238 
I -79.300 -699 -79.998 -80.532 -534 

Særligt udsatte børn og 
unge 

  47.436 -211 47.225 47.328 103 
U 49.826 2.217 52.043 53.243 1.200 
I -2.389 -2.429 -4.818 -5.915 -1.097 

Børnehandicap   42.714 -2.485 40.229 39.314 -915 
U 51.264 520 51.784 50.810 -974 
I -8.550 -3.005 -11.555 -11.496 59 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 308.259 8.868 317.126 316.129 -997 
Løn 264.373 12.463 276.836 277.373 537 
Driftsudgifter 62.113 5.717 67.830 65.972 -1.858 
Driftsindtægter -18.227 -9.312 -27.540 -27.216 324 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   308.259 8.868 317.126 316.129 -997 
Folkeskoler 032201 U 318.434 17.117 335.551 334.213 -1.338 
  I -15.015 -8.200 -23.215 -22.899 316 
Fællesudgifter 
for kommu-
nens samlede 
skolevæsen 

032202 U 6.277 -49 6.228 6.288 61 

  I -3.212 0 -3.212 -3.096 117 
Befordring af 
elever i grund-
skolen 

032206 U 538 0 538 457 -81 

Efter- og vide-
reuddannelse i 
folkeskolen 

032209 U 1.237 1.112 2.349 2.387 38 

  I 0 -1.112 -1.112 -1.221 -108 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Lærere og skolepædago-
ger fortsætter med at ud-
vikle et professionelt læ-
ringsfælleskab, der pro-
fessionelt og kollektivt 
forpligtende samarbejder 
centreret om alle elevers 
læring 
og trivsel. 
  
 

Lærere og pædagoger 
arbejder i en tydelig og 
kendt teamstruktur, hvor 
der professionelt samar-
bejdes om elevernes læ-
ring, trivsel og udvikling.  
 
Der etableres et fælles 
didaktisk vidensgrundlag 
og begrebsapparat 
kombineret med stærke 
processuelle kompeten-
cer, som danner afsæt 
for 
teamets videre arbejde 
med at etablere sig som 
et professionelt team.  
 
Ledelsens opgave i 
relation til elevernes læ-
ringsudbytte er at arbejde 
målrettet med de profes-
sionelles 
læring og udvikling, så 
skolens medarbejdere - 
individer som teams - bli-
ver i stand til at 
løfte kerneopgaven om-
kring elevernes læring. 

Hele skolevæsnet samt 
skoleteamet deltager fra 
efteråret 2017 og frem til 
efteråret 2020 i et stort 
A.P. Møller projekt ”På 
vej mod professionelle 
lærings fællesskaber i 
Tårnby Kommune.” 
 
Projektet ledes af projekt-
ledelsen, som består af 
repræsentant fra Tårnby 
Kommune og Metropol. 
 
Styregruppen og referen-
cegruppen følger arbej-
det med at udvikle pro-
fessionelle læringsfælles-
skaber (PLF) blandt sko-
levæsnets medarbejdere. 
 
På alle temamøder og 
skoleledermøder drøftes 
PLF fremdrift og progres-
sion. 
 
I kvalitetsrapporten for 
skoleåret 2018-2019 la-
ves særskilt evaluering af 
målsætningen. 
 

2 Skoleledelser og skole-
konsulenter kompetence-
udvikles fortsat til at 
kunne arbejde datainfor-
meret. 
 
 
 
 
 
 
 

Skoleteamets skolerun-
der kvalificeres ved ind-
dragelse af data fra sko-
lens progression i test og 
prøver. 
 
Brug af data bliver en ge-
nerel del af arbejdet på 
møder med ledere og 
medarbejdere.  
 

Skoleledelserne og sko-
leteamet deltager i et 
A.P. Møller pilotprojekt  
om  ”Dataliteracy”.  
 
Her kompetenceudvikles 
skoleledelser og skole-
team i forhold til at kunne 
arbejde datainformeret 
og til at kunne bruge data 
i forhold til de besluttede 
fælles mål på skoleområ-
det. 
 
 (Nationale mål, effekt-
mål, servicemål, øvrige 
mål).  
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

I kvalitetsrapporten for 
skoleåret 2018-2019 la-
ves særskilt evaluering af 
målsætningen sat i for-
hold til elevernes faglige 
resultater. 
 

3 Teamet (lærere og pæ-
dagoger) samarbejder 
om at opsætte og evalu-
ere minimum ét alsidigt 
mål, som understøtter 
alle elevers læring og 
trivsel. 
  
Elever skal mindst én 
gang om året evalueres 
og selvevaluere i forhold 
til de alsidige mål herun-
der læringskompetence, 
social kompetence og 
personlig kompetence. 

Teamet opsætter i Min-
Uddannelse et alsidigt 
mål, som understøtter 
elevernes læringskompe-
tence, social kompetence 
og personlig kompe-
tence. 
Teamet evaluerer ele-
verne, og eleverne selv-
evaluerer på de opstil-
lede mål mindst en gang 
om året.  
 
Skolelederne har over-
blikket over skolens sam-
lede arbejde og status for 
alsidige mål.  
 
Skolelederne sikrer, at 
teamene når kravene for 
MinUddannelse. 

Hvert skoleår er der et 
evalueringsmøde, hvor 
følgegruppen, superbru-
gerne og en repræsen-
tant fra skoleledelsen fra 
hver skole samler op på 
teamenes arbejde med 
de alsidige mål.  
På evalueringsmøderne 
sparrer og videreudvikler 
deltagerne på de alsidige 
mål, og der evalueres på 
elevernes selvevaluering. 
Med baggrund i evalue-
ringer fra de enkelte sko-
ler skal der være fokus 
på at understøtte elever-
nes læring og trivsel. 
 
I følgegruppen samles 
der op på skolernes ar-
bejde med at nå kravene. 
Følgegruppen forelægger 
årligt kravene for MinUd-
dannelse for skoleleder-
gruppen og skolechefen. 
 

4 At få viden om forældre-
nes syn på skole, herun-
der SFO gennem en un-
dersøgelse. 

At afdække og synliggøre 
områder på skoleområdet 
der fungerer godt og om-
råder hvor der kan sæt-
tes ind for at forbedre. 
 

Undersøgelsens overord-
nede resultat skal indgå 
som en del af kvalitets-
rapporten. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Målet med deltagelse i indsatsen ”På vej mod professionelle læringsfælleskaber i 
Tårnby Kommune” er, at alle i Tårnbys skolevæsen får et fælles didaktisk sprog og be-
grebsapparat omkring læring, progression og trivsel i teamsamarbejdet. Indsatsen er 
gået ind i den sidste fase, og A.P Møller Fondens finansiering udløber i juni 2020. Der 
er indledt en proces med inddragelse af medarbejdere og skoleledelserne, således at 
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forvaltningen frem mod en ny ansøgningsrunde hos Fonden i marts 2020 kan blive klo-
gere på medarbejdernes erfaringer og læringer fra indsatsen første fase.  

Skoleledelserne og forvaltningens skoleteam har siden foråret 2018 været i gang med 
PLF indsatsen, så de kunne stå sikkert og tydeligt i spidsen for den ønskede kultur- og 
praksisforandring på skolerne. Skolernes teamkoordinatorer blev koblet på i august 
2018, og i foråret 2019 kom alle årgangsteam med i indsatsen. I august 2019 blev der 
gennemført opsamlingsworkshops for nye teamkoordinatorer, så også nye medarbej-
dere får del i den viden resten af skolen har om PLF. 

Forvaltningen kan særligt se, at skolerne har fået opbygget en god struktur, hvor lærer-
nes og pædagogerne er sikret fælles forberedelsestid, og særligt teamkoordinatorfunk-
tionen er blevet forankret på skolerne. Lærere og pædagoger er godt på vej til at om-
sætte den nye viden til deres egen. I de enkelte skolers kvalitetsrapport for skoleåret 
2018/2019, som forelægges Børne-og skoleudvalget januar 2020 giver skolerne en 
status på, hvordan arbejdet med at fremme professionelle læringsfællesskaber skrider 
frem både blandt medarbejderne og blandt ledelsen. 

Ad 2) 
Dataliteracy projektet sluttede i foråret 2019 med et fælles forankringsseminar for sko-
leledelserne og forvaltningen. Som en følge af deltagelsen i projektet er der i samar-
bejde med lederne etableret en systematik i arbejdet med data med fokus på progres-
sion. Dette sker blandt andet ved fagfaglige skolerunder, hvor skoleafdelingen med ud-
gangspunkt i data om skolernes resultater årligt holder databaserede samtaler. 
 
Skolelederne deltog i efteråret 2019 i KL’s nye skolekonference. Konferencen stillede 
skarpt på, hvordan nuanceret brug af data kan styrke den faglige ledelse og udvikling. 
Skolelederne og skoleafdelingen arbejder fortsat henimod, at brugen af data bliver en 
generel del af arbejdet på møder med ledere og medarbejdere. Derudover er der i sko-
leledelserne og forvaltningen fokus på at se på andet end kvantitative data samt ud-
folde den databaserede tilgang til også at omfatte det arbejde, der foregår i de tvær-
kommunale faglige netværk for ressourcepersoner. 
 
Ad 3)  
Arbejdet med evaluering af eleverne og elevernes selvevaluering i MinUddannelse er 
forankret i Følgegruppen for MinUddannelse, der refererer til skoleledergruppen og 
skolechefen. 
 
Den årlige evaluering påpegede, at målsætningen om elevernes selv- evaluering, er en 
udfordring for de yngste elever, da læringsplatformens brugerflade kan være vanskelig 
at navigere i for de yngste elever. Overgangen til Aula og samspillet mellem lærings-
platformen MinUddannelse og Aula har i efteråret 2019 haft følgegruppens fokus, 
hvoraf evalueringen af målsætningen ikke er foretaget siden januar 2019. 
 
Ad 4)  
Brugerundersøgelsen blandt forældre på skole, SFO og klubområdet er gennemført i 
efteråret 2019. Resultaterne er forlagt Børne og Skoleudvalget på udvalgsmødet den 
12/12 2019.  
 
På skole, SFO og Klub arbejdes der nu videre med at undersøge og udfolde undersø-
gelsens resultater. I foråret 2020 udarbejder skoler, skolebestyrelser, SFO og klubber 
handleplaner for opfølgning på den enkelte enheds resultater.  
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Børne og Skoleudvalget orienteres om handleplanerne på udvalgsmødet i juni 2020. 
 
 
Specielle bemærkninger 
De væsentligste årsager til afvigelserne på serviceområdet beskrives nedenfor. 
 
 
03.22.01 Folkeskoler    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
318.433.891 17.116.710 335.550.601 334.213.655 -1.336.946 
-15.014.927 -8.200.000 -23.214.927 -22.899.398 315.529 

 
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgifter til el, vand, varme og renovation. 
 
 



62 

Børne- og Skoleudvalget 
Specialundervisning og rådgivning

 

 

 62 
 

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 94.798 6.276 101.074 101.991 917 
Løn 69.855 5.941 75.796 76.852 1.056 
Driftsudgifter 33.756 2.255 36.011 36.376 365 
Driftsindtægter -8.813 -1.920 -10.733 -11.237 -505 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   94.798 6.276 101.074 101.991 917 
Folkeskoler 032201 U 3.018 3.850 6.868 7.810 942 
  I 0 0 0 -441 -441 
Pædagogisk 
psykologisk 
rådgivning m.v. 

032204 U 14.910 179 15.088 15.708 619 

  I 0 0 0 -31 -31 
Skolefritidsord-
ninger 

032205 U 212 0 212 25 -187 

Befordring af 
elever i grund-
skolen 

032206 U 2.519 481 3.000 3.464 464 

  I 0 0 0 -342 -342 
Specialunder-
visning i regio-
nale tilbud, jf. 
folkeskolens § 
20. stk.3 

032207 U 1.269 206 1.475 1.283 -192 

Kommunale 
specialskoler 
og interne sko-
ler i dagbe-
handlingstilbud 
og på anbrin-
gelsesskoler jf. 
folkeskolelo-
vens §20, stk. 
2 

032208 U 63.702 3.245 66.947 66.568 -379 

  I -8.813 -1.920 -10.733 -10.423 310 
Efter- og vide-
reuddannelse i 
folkeskolen 

032209 U 41 0 41 33 -8 

Fælles formål 052510 U 595 2 596 381 -215 
Forebyggende 
foranstaltnin-
ger for børn og 
unge 

052821 U 17.345 234 17.579 17.956 378 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 At de almindelige støtte 
foranstaltninger til sår-
bare børn og unge, tilret-
telægges så de fremmer 
inklusionsmulighederne 
og fællesskabet på klas-
seniveau inden for folke-
skolens rammer.  

Kvantitative resultatkrav 
om en procentvis forde-
ling af ressourcealloke-
ring på 85/15, (minimum 
85 % som støtte i/til fæl-
lesskabet, maks. 15 % 
som individuel tilrettelagt 
støtte uden for klassefæl-
lesskabet). 

Afrapportering fra sko-
lerne om hvor stor en % 
del af skolernes special-
pædagogiske ressourcer, 
der gives som støtte til at 
udvikle klassefællesska-
bets inklusion kompe-
tence og hvor stor en % 
andel der tilrettelægges 
som individuel støtte, til 
Børne- og Skoleudvalget 
ultimo 2019. 

2 At de særlige støttende 
og kompenserende un-
dervisningstilbud til sår-
bare børn og unge, gen-
nemføres i størst muligt 
omfang inden for skole-
væsenets rammer. 
 

Flest mulige elever un-
dervises inden for det al-
mene skolevæsens ram-
mer, så relativ færre ele-
ver visiteres til udenbys 
undervisningstilbud. 

Afrapportering af eksklu-
sions % til Børne- og 
Skoleudvalget ultimo 
2019. 

3 At der udarbejdes hande-
planer på alle elever der 
modtager særlige støt-
tende og kompenserende 
undervisningstilbud. 

Sikre mest mulig foræl-
dreinddragelse, medska-
belse, koordinering og vi-
densdeling i elevsager 
der kræver en strukture-
ret indsats.  

Afrapportering til Børne- 
og Skoleudvalget om an-
tallet af aktive elev- hand-
leplaner på de enkelte 
skoler. 

4 At specialskoler og speci-
alklasser i Tårnby Kom-
mune arbejder på at virke 
som kompetencecentre i 
de øvrige pædagogiske 
miljøer for at fremme in-
klusionen. 

At Tårnbygårdsskolen, 
Porten, Den Specialise-
rede Institution og Speci-
alklasse rækkerne på Ka-
strupgårdsskolen, skal til-
rettelægge og planlægge 
så det er muligt at del-
tage i kompetence og vi-
dens deling med og i de 
øvrige pædagogiske mil-
jøer. 

Kvantitative resultatkrav, 
minimum 4 gennemførte 
forløb pr. specialskole i 
2018. 

Hver halve år gives der 
en orientering til Børne- 
og Skoleudvalget om an-
tallet af de enkelte speci-
alskolers sparringsforløb 
på de øvrige skoler i 
Tårnby Kommune. 

5 Udarbejdelse af Forebyg-
gelsesstrategi med 
særlig fokus på rusmidler 
og fastholdelse i uddan-
nelsessystemet. 

For at understøtte fore-
byggelsesstrategien skal 
et særligt fokuspunkt 
være, at der er sikret et 

Den færdige strategi om 
forebyggelse- og fasthol-
delse og fokus på SSP-
koordinering skal ligge 
klar senest med udgan-
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

 koordinerende samar-
bejde mellem forskellige 
på tværs af forvaltningen. 

 

gen af 2019 og forelæg-
ges Børne- og Skoleud-
valget. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Skolerne har i det sidste halvår af 2019 planlagt med 89% af de specialpædagogiske 
ressourcer som støtte i klassefællesskabet. 
 
Ad 2) 
Nyeste opdateret tabel i forbindelse med endelig opgørelse: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3) 
Der er udarbejdet handleplaner på alle ressourcer udmøntet af Visitationsudvalget. Der 
er 22 elever der modtager enkeltintegration og praktisk-pædagogiskstøtte. 
 
Ad 4) 
Det har ikke været muligt at planlægge sparringsforløb i foråret 2019. 
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Ad 5) 
Der arbejdes fortsat med udarbejdelsen af strategien. SSP er flyttet til Ungecentret pr. 
1. januar 2020 og den nye plan kan først fremlægges medio 2020. 
 
Specielle bemærkninger 
De væsentligste årsager til afvigelserne på serviceområdet beskrives nedenfor. 
 
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v. 

  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
14.909.768 178.635 15.088.403 15.707.837 619.434 

0 0 0 -31.031 -31.031 
 
Merudgiften skyldes hovedsageligt løn under Familiehuset, primært feriegodtgørelse 
ved fratrædelse.
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 55.739 -646 55.093 54.046 -1.046 
Løn 65.817 -608 65.209 65.249 41 
Driftsudgifter 16.452 -58 16.394 15.629 -766 
Driftsindtægter -26.529 20 -26.510 -26.832 -322 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   55.739 -646 55.093 54.046 -1.046 
Skolefritidsord-
ninger 

032205 U 78.503 -694 77.809 76.944 -865 

  I -26.022 -64 -26.086 -25.723 363 
Kommunale 
specialskoler 
og interne sko-
ler i dagbe-
handlingstilbud 
og på anbrin-
gelsessteder, 
jf. folkeskolelo-
vens § 20, stk. 
2 og stk. 5 

032208 U 3.766 28 3.794 3.934 140 

  I -508 84 -424 -1.108 -684 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1. Der arbejdes systematisk 
med visionen og foran-
dringsmodellen for 
SFO’erne i Tårnby Kom-
mune på alle SFO-matrik-
ler. 
 
Derved får både børn, 
forældre og medarbej-
dere øget indsigt i formå-
let med SFO, og hvordan 
og på hvilke områder 
SFO’erne i Tårnby Kom-
mune udvikler børnene.  
 
 
 
 

Alle SFO-matrikler arbej-
der fortsat med 2-3 ud-
valgte delmål fra visio-
nen.  
 
Alle ledelser og medar-
bejdere på SFO-matrik-
lerne får via evaluering af 
indsatserne øget indsigt i, 
hvordan pædagogiske til-
tag virker til fremme af 
børnenes viden og kom-
petencer inden for områ-
derne i visionen: 
 

- Social kompe-
tence 

- Kulturel dannelse 
- Fysisk og psykisk 

sundhed. 
 
 

Alle SFO-matrikler gen-
nemfører løbende evalu-
eringer af børnenes viden 
og kompetencer inden for 
de udvalgte mål. Der 
gennemføres pædagogi-
ske indsatser og aktivite-
ter, som skal øge børne-
nes viden og kompeten-
cer på de udvalgte områ-
der. 
 
Hver enkel SFO- matrikel 
evaluerer og dokumente-
rer arbejdet med de ud-
valgte delmål. 
  
I kvalitetsrapporten for 
skoleåret 2018-2019 la-
ves særskilt evaluering af 
målsætningen. 

2. Pædagoger og lærere 
fortsætter med at udvikle 
et professionelt lærings-
fælleskab, der professio-
nelt og kollektivt forplig-
tende samarbejder cen-
treret om alle elevers læ-
ring og trivsel. 
 

Pædagoger og lærere ar-
bejder i en tydelig og 
kendt teamstruktur, hvor 
der professionelt samar-
bejdes om elevernes læ-
ring, trivsel og udvikling.  
 
Der etableres et fælles di-
daktisk vidensgrundlag 
og begrebsapparat 
kombineret med stærke 
processuelle kompeten-
cer, som danner afsæt for 
teamets videre arbejde 
med at etablere sig som 
et professionelt team.  
 
 

Skoleledelser, lærere, 
pædagoger samt forvalt-
ningens skoleteam delta-
ger fra efteråret 2017 og 
frem til efteråret 2020 i et 
stort A.P. Møller projekt 
”På vej mod professio-
nelle lærings fællesska-
ber i Tårnby Kommune.” 
 
Projektet ledes af projekt-
ledelsen, som består af 
repræsentant fra Tårnby 
Kommune og Metropol. 
 
Styregruppen og referen-
cegruppen følger arbejdet 
med at udvikle  
professionelle læringsfæl-
lesskaber blandt skole-
væsnets medarbejdere. 
 
I kvalitetsrapporten for 
skoleåret 2018-2019 la-
ves særskilt evaluering af 
målsætningen. 
 



68 

Børne- og Skoleudvalget 
SFO 

 

 

 68 
 

Opfølgning af målsætning og resultatkrav 

 
Ad 1) 
Målsætningen er, at der arbejdes systematisk med visionen og forandringsmodellen for 
SFO’erne i Tårnby Kommune på alle SFO-matrikler. På den måde får både børn, for-
ældre og medarbejdere øget indsigt i formålet med SFO, og indsigt i hvordan og på 
hvilke områder SFO’erne udvikler børnene.  

I de enkelte skolers kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019, som forelægges Børne-og 
skoleudvalget januar 2020 giver skolens ledelse en status på, hvordan der arbejdes 
med SFO visionen på skolens SFO’ere.  

Forvaltningen har ikke haft fokus på opfølgningen på visionsarbejdet. Derimod har der 
på SFO området været fokus på at få justeret mål - og indholdsbeskrivelserne for sko-
lernes skolefritidsordninger, jf. bekendtgørelse nr. 699 

Ledere fra skole- og SFO-området har på temamøde i efteråret 2019 uddybet fokusom-
råderne med konkrete handleanvisninger, så det er tydeligt, hvad der kan forventes af 
det enkelte SFO- tilbud, og hvordan samspillet er mellem børnehave, SFO, skole og 
hjem. De lokale mål og indholdsbeskrivelser offentliggøres på skolernes hjemmeside 
primo januar 2020. 

Skoleforvaltningen udformer på baggrund af de lokale mål-og indholdsbeskrivelser en 
generel mål - og indholdsbeskrivelse for Tårnby kommunes SFO’ere, og den offentlig-
gøres på kommunens hjemmeside primo 2020. 

 
Ad 2) 
Målet med deltagelse i indsatsen ”På vej mod professionelle læringsfælleskaber i 
Tårnby Kommune” er, at alle i Tårnbys skolevæsen får et fælles didaktisk sprog og be-
grebsapparat omkring læring, progression og trivsel i teamsamarbejdet. Målet er også 
at få udviklet en organisering for hele skolevæsnet, som understøtter arbejdet med ud-
viklingen mod professionelle læringsfællesskaber. 
 
Indsatsen er gået ind i den sidste fase, og A.P Møller Fondens finansiering udløber i 
juni 2020. Der er indledt en proces med inddragelse af medarbejdere og skoleledel-
serne, således at forvaltningen frem mod en ny ansøgningsrunde hos Fonden i marts 
2020 kan blive klogere på medarbejdernes erfaringer og læringer fra indsatsen første 
fase.  

Skoleledelserne og forvaltningens skoleteam har siden foråret 2018 været i gang med 
PLF indsatsen, så de kunne stå sikkert og tydeligt i spidsen for den ønskede kultur- og 
praksisforandring på skolerne. Skolernes teamkoordinatorer blev koblet på i august 
2018, og i foråret 2019 kom alle årgangsteam med i indsatsen. I august 2019 blev der 
gennemført opsamlingsworkshops for nye teamkoordinatorer, så også nye medarbej-
dere får del i den viden resten af skolen har om PLF. 

Forvaltningen kan særligt se, at skolerne har fået opbygget en god struktur, hvor lærer-
nes og pædagogerne er sikret fælles forberedelsestid, og særligt teamkoordinatorfunk-
tionen er blevet forankret på skolerne. Lærere og pædagoger er godt på vej til at om-
sætte den nye viden til deres egen.  
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I de enkelte skolers kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019, som forelægges Børne-og 
skoleudvalget januar 2020 giver skolerne en status på, hvordan arbejdet med at 
fremme professionelle læringsfællesskaber skrider frem både blandt medarbejderne og 
blandt ledelsen. 

 
Specielle bemærkninger 
 
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og 
på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.766.003 27.514 3.793.517 3.933.890 140.373 
-507.624 83.700 -423.924 -1.108.351 -684.427 

 
Merindtægten skyldes en stigning i antal af elever fra andre kommuner, som benytter 
Kastrupgårdsskolens special SFO. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 73.369 -1.151 72.218 68.396 -3.822 
Løn 24.111 -509 23.603 23.184 -419 
Driftsudgifter 52.052 -425 51.627 48.448 -3.180 
Driftsindtægter -2.795 -218 -3.012 -3.235 -223 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   73.369 -1.151 72.218 68.396 -3.822 
Folkeskoler 032201 U 6.581 -55 6.526 6.216 -310 
  I 0 0 0 -3 -3 
Efter- og vide-
reuddannelse i 
folkeskolen 

032209 U 15 0 15 15 0 

Bidrag til sta-
ten for elever 
på private sko-
ler 

032210 U 18.324 2.556 20.880 20.880 0 

Efterskoler og 
ungdomskost-
skoler 

032212 U 5.021 404 5.425 5.216 -209 

Ungdommens 
Uddannelses-
vejledning 

032214 U 9.746 -143 9.603 9.542 -61 

  I -2.439 -68 -2.507 -2.473 34 
Produktions-
skoler 

033044 U 2.289 -245 2.043 1.681 -362 

Erhvervsgrund-
uddannelsers 
skoleophold 

033045 U 2.621 -329 2.292 1.587 -706 

  I -315 0 -315 -315 0 
Ungdomsud-
dannelse for 
unge med sær-
lige behov 

033046 U 17.467 -1.013 16.453 15.474 -979 

  I 0 0 0 -271 -271 
Ungdomssko-
levirksomhed 

033876 U 9.328 193 9.521 9.384 -137 

  I -40 0 -40 -47 -7 
Kommunale til-
skud til statsligt 
finansierede 
selvejende ud-
dannelse 

033878 U 46 0 46 8 -39 

Selvforsørgel-
ses- og hjem-
rejseprogram 

054660 U 4.725 -2.300 2.425 1.629 -797 
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Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

eller introduk-
tionsprogram 
  I 0 -150 -150 -126 24 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1. UU skal i samarbejde 
med skolerne revidere og 
udvikle udskolingsproces-
sen, så den understøtter 
nyeste lovgivning. 

At udskolingsproces-sen 
understøtter elevernes 
mulighed for at kunne 
blive optaget på en rele-
vant ungdomsuddan-
nelse. 
 

Den reviderede udsko-
lingsproces og dens op-
mærksomheds-punkter 
forelægges for Børne- og 
Skoleudvalget. 
 

2. UU skal, såvel i den kol-
lektive vejledningsindsats 
som i den individuelle vej-
ledning, fremme, at en 
stadig større andel af 9. 
og 10. klasseeleverne 
vælger en erhvervsud-
dannelse. 
 

Andelen af elever på 9. 
og 10. klassetrin, der 
vælger erhvervsuddan-
nelse skal i 2019 udgøre 
mindst 23% 
 

UU’ s mål og handlepla-
ner målrettes og fokuse-
res på, at mindst 25 % af 
en ungdomsårgang gen-
nemfører en erhvervsud-
dannelse i 2025 og resul-
tater beskrives i UU’s års-
rapport. 
 

3. UU vil indgå i samarbej-
det med at skabe den nye 
lovpligtige sammenhæn-
gende ungeindsats for 
kommunens unge op til 
25 år. 
 

At der primo januar 2019 
foreligger en beskrivelse 
af kommunens sammen-
hængende ungeindsats. 

UU giver i sin årsrapport 
en status på samarbej-
det. 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Udskolingsprocessen blev revideret i juni, Der var ingen særlige opmærksomheds-
punkter.  
 
Ad 2) 
Tårnby Kommune kan, som en af de få kommuner i Hovedstadsregionen i 2020 for-
vente at leve op til det nationale mål om, at 25% af en ungdomsårgang søger en er-
hvervsuddannelse. 
 
Uddannelsesvejledningen vil i samarbejde med Ungecenterets øvrige medarbejdere 
arbejde for, at udbygge tilmeldingen til erhvervsuddannelserne, så Tårnby Kommune i 
2025 har 30%, der søger en erhvervsuddannelse, hvilket svarer til det nationale mål på 
området. 
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24,8% af de unge, der har forladt grundskolen/10. klasse i 2019 har søgt en erhvervs-
uddannelse. Ungecenter Tårnby vil med den koordinerede Ungeindsats og med et tæt 
samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring unge, der er frafaldstruede, under-
støtte, at en større andel end tidligere også gennemfører deres erhvervsuddannelse. 
 
Der udarbejdes ikke længere årsrapporter, da Ungdommens Uddannelsesvejledning er 
blevet en del af Ungecenter Tårnby job og uddannelse.  
 
Den sammenhængende ungeindsats er beskrevet i politisk indstilling, der blev god-
kendt af Økonomiudvalget i maj 2019. 

Ad 3) 
UU’s medarbejdere er en integreret del af det nye Ungecenter og arbejder aktivt i sam-
arbejde med Ungecenterets øvrige medarbejdere på at understøtte Tårnby Kommunes 
helhedsorienterede koordinerede ungeindsats. 

 

Ungdomsskolen og US10 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1. Målsætningen for Ung-
domsskolen er  
at optimere samarbejdet 
med folkeskolerne om-
kring Åben skole. 
Tilbuddene i Åben skole 
herunder endagskurser 
og UP-projekter justeres 
og opkvalificeres ift. op-
nåede erfaringer og sko-
lernes behov. 
 
Ungdomsskolen koordi-
nerer hele valgfagsræk-
ken for folkeskolernes 7.-
9. klassetrin på hele blok-
dage. Valgfagene udføres 
i samarbejde med folke-
skolerne, diverse ung-
domsuddannelser og 
kommunale kulturinstituti-
oner. 
 

Alle klasser deltager i de 
af Børne- og Skoleudval-
get besluttede, obligatori-
ske kurser. 
 
Der gennemføres i sam-
arbejde med UU uddan-
nelsesparatheds-projek-
ter med visiterede elever 
fra folkeskolernes 8.klas-
ser. 
 
Ungdomsskolen vareta-
ger alle folkeskolernes 
valgfag og udarbejder læ-
ringsforløb, der komple-
menterer og understøtter 
skolernes egne tilbud 
2018/19. 

Partnerskabsaftalen eva-
lueres i foråret 2019 og 
forelægges Børne- og 
Skoleudvalget. 
 
Valgfagene evalueres af 
lærere og elever og i for-
året 2019 og forelægges 
Børne- og Skoleudvalget. 
 
Ungdomsskolen og UU 
gennemfører i samar-
bejde en måling på ele-
vernes progression i ud-
dannelsesparatheds-pro-
jektet, der forelægges 
Børne- og Skoleudvalget. 

2. US10 sikrer synlig faglig 
og alsidig progression for 
eleverne i løbet af skole-
året på US10. 
 

Der opnås en synlig, mål-
bar progression i de tre 
parametre i uddannelses-
paratheden; fagligt, soci-
alt og personligt.  
 

Der udarbejdes med ud-
gangen af skoleåret 
2018/19 en generel sta-
tus, herunder en opgø-
relse over elevernes prø-
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

US10 fastholder i samar-
bejde med UU og hjem-
met eleverne i et uddan-
nelsesforløb eller et ud-
dannelsesparatheds-op-
byggende forløb. 
 

 
 
 
Alle elever, der afslutter 
10.klasse går videre i en 
ungdomsuddannelse eller 
et uddannelses- 
parathedsopbyggende 
forløb. 
 
Der skal være fokus på 
implementering af prak-
sisfaglighed, som en del 
af uddannelses-  
parathedsvurderingerne. 
 

veresultater og over-
gangsfrekvenser til ung-
domsuddannelser, der fo-
relægges Børne- og Sko-
leudvalget.  
 

 

Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Partnerskabsaftalen er blevet evalueret og alle klasser på de obligatoriske årgange er 
blevet tildelt en dato for deltagelse i Åbenskole aktiviteterne. 
BSU er orienteret på junimødet 2019 af Peter Bjørn. 
 
Valgfagene er blevet evalueret af elever og valgfagsundervisere og fremlagt Børne- og 
Skoleudvalget på junimødet. 
 
UngTårnby er i samarbejde med UU påbegyndt at udarbejde en strategi for hvordan en 
måling af elevernes progression i det kommende uddannelsesparathedsforløb skal fo-
retages. 
Dette fremlægges BSU, når forløbet er afsluttet i foråret 2020. 
 
Ad 2) 
Praksisfagligheden er styrket gennem sammenarbejdet med ungdomsuddannelserne, 
TEC, NETX, TG og ØEG. Prøveresultaterne foreligger og er tilgængelige i ministeriets 
oversigter. Resultaterne er drøftet på skolerunderne med forvaltningen.  
 
Resultaterne for 2018/19: 
Dansk mundtligt: 5,8 
Dansk skriftlig: 4,6 
Matematik mundtligt:  5,7 
Matematik skriftlig: 4,8 
Engelsk mundtligt: 7,0 
Engelsk skriftlig: 5,9 
 
55% af eleverne påbegyndte gymnasiale uddannelser, 35% af eleverne påbegyndte 
EUD-uddannelser, de øvrige 10 % af eleverne fordelte sig på mesterlærer, FGU eller 
liggende uddannelsesparathedsopbyggende forløb. 
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Specielle bemærkninger 
 
03.30.44 Produktionsskoler    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.288.605 -245.247 2.043.358 1.681.275 -362.083 

0 0 0 0 0 
 
Mindreudgiften skyldes, et antal færre elever i forbindelse med FGU opstart 2019.  
 

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.021.079 403.531 5.424.610 5.215.910 -208.700 

0 0 0 0 0 
 
Mindreudgiften skyldes, et mindre antal ansøgere, samt et oplevet frafald i de elever 
der har fået tildelt en plads. 
 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleop-
hold 

  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.621.270 -328.786 2.292.484 1.586.641 -705.843 
-315.071 0 -315.071 -314.764 307 

 
Mindreudgiften skyldes, at der har været færre elever på EGU 2019, samt der ikke er 
modtaget opkrævning i forhold samarbejdsaftalen FGU Hovedstaden, som skal betale 
for elever på gammel ordning.  
 
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
17.466.832 -1.013.467 16.453.365 15.473.995 -979.370 

0 0 0 -271.477 -271.477 
 
Mindreudgiften skyldes, at visiterede elever blev forhindret i at begynde på det gæl-
dende uddannelsesforløb på grund af sygdom, samt andre personlige udfordringer og 
to elever er fraflyttet kommunen.  
  
Merindtægten skyldes salg af STU Tårnby pladser til Dragør Kommune.  
 
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.725.445 -2.300.000 2.425.445 1.628.736 -796.709 

0 -150.000 -150.000 -126.000 24.000 
 
Mindreudgiften skyldes, at Folketinget har besluttet at indføre brugerbetaling for S-kur-
sister. Dette har medført en nedgang af kursister.  
S-kursisterne omfatter de selvforsørgende udlændinge, der er kommet til Danmark for 
at arbejde, studere eller som medfølgende familie. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 247.613 13.821 261.434 263.138 1.704 
Løn 249.362 10.093 259.455 258.672 -783 
Driftsudgifter 77.551 4.426 81.977 84.998 3.021 
Driftsindtægter -79.300 -699 -79.998 -80.532 -534 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   247.613 13.821 261.434 263.138 1.704 
Fælles formål 052510 U 48.231 -806 47.425 52.549 5.124 
  I -10.895 -1.263 -12.157 -13.116 -959 
Dagpleje (dag-
tilbudslovens § 
21, stk. 2) 

052511 U 33.089 -1.148 31.940 31.099 -842 

  I -7.606 2.035 -5.571 -5.584 -13 
Daginstitutio-
ner (dagtil-
budslovens § 
19, stk. 2-4) 

052514 U 214.117 15.105 229.222 227.130 -2.092 

  I -54.169 -1.135 -55.304 -54.916 389 
Klubber og an-
dre socialpæ-
dagogiske fri-
tidstilbud (dag-
tilbudslovens § 
66, stk. 2-4) 

052516 U 31.475 1.370 32.845 32.893 48 

  I -6.629 -336 -6.966 -6.916 49 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Implementering af den 
styrkede læreplan på 
dagtilbudsområdet. 
 
 
 
 
 
 
På klubområdet, ”Klub 
Tårnby” arbejdes der med 
dannelsesbegrebet. 
 
 

Der udarbejdes fælles 
pædagogisk grundlag og 
skabelon for dagtilbud i 
Tårnby kommune ultimo 
sommer 2019. 
Alle dagtilbud har udar-
bejdet en læreplan ultimo 
december 2019. 
 
Målrettede aktiviteter og 
definerede kompetence-
mål for brugerne.   
 
Kompetencemål for bru-
gere (21. Century Skills – 
digital dannelse). 
 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for Børne- 
og Skoleudvalget efterår 
2019. 
 

2 Der arbejdes med tema-
erne kommunikation og 
sprog på dagtilbudsom-
råde såvel som klubom-
råde, herunder definitio-
nen af den gode sprog-
indsats i Tårnby kom-
mune. 
 
For klubberne, særligt fo-
kus på digital dannelse 
og kommunikation. 
 

Fælles beskrivelse af 
sprogarbejdet i Tårnby 
kommunes dagtilbud. 
 
 
 
 
 
 
Klub Tårnby: Strategi for 
deres arbejde med ”den 
digitale samfundsborger”. 
 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for Børne- 
og Skoleudvalget efterår 
2019. 
 

3 At få viden om forældre-
nes syn på klubområdet 
gennem en undersø-
gelse. 

At afdække og synliggøre 
områder på klubområdet, 
der fungerer godt og om-
råder hvor der kan sættes 
ind for at forbedre. 

Undersøgelsens overord-
nede resultat forelægges 
Børne- og Skoleudvalget. 

4 At fritidsklubområdet i di-
strikterne har ugentlige 
aftenåbninger til de æld-
ste børn/medlemmer. 
 

At klubpersonale i samar-
bejde med børn/medlem-
mer planlægger/drøfter 
indhold. 

At klubområdet afgiver  
status til forvaltningen, 
der forelægges Børne- og 
Skoleudvalget i efteråret 
2019. 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Fælles pædagogisk grundlag og skabelon er udarbejdet. Dagtilbud udarbejder ny læ-
replan i perioden august-sommer 2020. 
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Der er defineret overordnede kompetencemål for Klubområdet med afsæt i den nye 
børne- og ungepolitik samt mål for 21. Century Skills – digital dannelse.  
 
Konkrete kompetencemål udarbejdes 2020 og resultater fremlægges i februar 2020  
 
Ad 2) 
Sprogstrategi for 0-6 års dagtilbud er udarbejdet og forelagt Børne- og Skoleudvalget i 
efteråret 2019. 
 
Der er påbegyndt kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i Digital Dannelse 
og Sociale Medier i efteråret 2019.  
 
Strategien for Klub Tårnby er ikke udarbejdet, men bliver forelagt i foråret 2020 
 
Ad 3)  
Brugerundersøgelsen for Klubområdet er forelagt Børne- og Skoleudvalget i december 
2019.  
 
Ad 4) 
Der tilbydes faste aftentilbud i klubberne, som tager afsæt i brugernes ønsker og der er 
særlige fordybelsesaktiviteter til mindre målgrupper på skiftende tidspunkter.  
 
 
Specielle bemærkninger 
 
05.25.10 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
48.231.222 -806.138 47.425.084 52.548.673 5.123.589 

-10.894.739 -1.262.520 -12.157.259 -13.116.230 -958.971 

 
Merudgiften skyldes primært et større antal tilflyttere, der benytter sig af fritvalgsordnin-
gen mellem kommunerne. 
 
05.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
214.117.426 15.104.610 229.222.036 227.129.796 -2.092.240 
-54.169.495 -1.134.938 -55.304.433 -54.915.698 388.735 

 
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgifter til el, vand, varme og renovation. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 47.436 -211 47.225 47.328 103 
Løn 13.539 1.754 15.293 15.356 62 
Driftsudgifter 36.286 464 36.750 37.888 1.138 
Driftsindtægter -2.389 -2.429 -4.818 -5.915 -1.097 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   47.436 -211 47.225 47.328 103 
Indtægter fra 
den centrale 
refusionsord-
ning 

052207 I -551 -553 -1.104 -1.583 -479 

Fælles formål 052510 U 533 171 704 658 -46 
Opholdssteder 
mv. for børn og 
unge 

052820 U 10.452 877 11.329 11.294 -35 

  I -610 -1.614 -2.223 -2.186 37 
Forebyggende 
foranstaltnin-
ger for børn og 
unge 

052821 U 13.725 -3.385 10.340 10.378 38 

  I -164 156 -8 -55 -47 
Plejefamilier 052822 U 19.273 4.711 23.984 23.976 -7 
  I -103 -177 -280 -254 26 
Døgninstitutio-
ner for børn og 
unge 

052823 U 2.483 -672 1.810 1.805 -5 

  I -12 0 -12 0 12 
Sikrede døgn-
institutioner 
m.v for børn og 
unge 

052824 U 1.460 103 1.563 1.276 -287 

Afgørelser ef-
ter lov om be-
kæmpelse af 
ungdomskrimi-
nalitet 

052826 U 0 0 0 271 271 

Botilbud for 
personer med 
særlige sociale 
problemer (ser-
vicelovens §§ 
109 og 110) 

053842 U 1.901 412 2.313 3.585 1.272 

  I -950 -241 -1.192 -1.837 -645 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Styrkelse af børneinddra-
gelsen i sagerne, såle-
des, at børnene oplever 
sig som medskaber af 
egen velfærd. Alle ny an-
satte socialrådgivere skal 
kunne benytte metoderne 
i inddragelse af børnene. 
 

At efterundersøgelsen i 
Familieafdelingen viser, 
at alle børn bliver inddra-
get. 

At der foretages kontrol i 
alle sager med konkret 
fokus på om børnene er 
inddraget. 
Resultatet skal vise 100% 
inddragelse. 

2 At der sættes fokus på 
søskende i familier med 
et handicappet barn med 
det formål, at søskende 
får støtte og hjælp så de 
ikke selv rammes af van-
skeligheder og dårlig triv-
sel.  
 

At der sættes tidligt ind 
og iværksættes forebyg-
gende indsatser over for 
søskende.  
 
Søskendegruppetilbud i 
Familiehuset er en aktuel 
indsats, men det har vist 
sig, at det ofte ikke kan 
stå alene.  
 

At der registreres færre 
søskendesager i Familie-
afdelingens regi. 
 
Der laves opgørelse over 
aktive søskende i Fami-
lieafdelingen som opgø-
res hvert halve år.  

3 At der arbejdes så tæt på 
familierne, at indsatser 
ændres eller stoppes ret-
tidigt, når de ikke har den 
ønskede virkning. 
 
 
 

At der er fokus på at ind-
satser stopper og eller 
ændres til anden foran-
staltning inden for kortere 
intervaller og dermed ikke 
bruger børnenes tid på 
manglende effektfulde 
forløb.  
  

At familierne oplever sig 
bedre inddraget i deres 
egen sag og indsatsernes 
effekt forbedres.  
At færre sager genåbnes. 
Der laves optælling af 
genåbnede sager i 2018 
– 2019. 

4 At der arbejdes metode-
mæssigt med inddragelse 
af netværk, som led i løs-
ning af familiernes proble-
matikker.  
Dette med begrundelse i, 
at forskning viser, at 
hjælp og støtte fra eget 
netværk har en bedre 
langtidseffekt.  
 

At familierne hjælpes til at 
håndterer vanskelighe-
derne inden for eget net-
værk. 
 
  
 
 
 
 

At der iværksættes færre 
foranstaltninger jf. ser-
vicelovens § 52.  
 
 
 
 
  

5 At det forebyggende råd-
givningsarbejde i højere 
grad løses i forebyg-
gende regi og dermed 
ikke bliver en aktiv sag i 
Familieafdelingen.  
 
 

At de forebyggende råd-
givere arbejder mere in-
tens i samarbejde med 
skoler og daginstitutioner 
om løsninger for barnet 
via netværk og forebyg-
gende tiltag uden for Fa-
milieafdelingen.  
 

At der sker et fald i antal-
let af underretninger. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

 
 
Opfølgning på målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Sagsgennemgang viser, at der er afholdt børnesamtaler i alle sager, dog med undta-
gelse af spædbørn og enkelte handicapsager, hvor børnene har en funktionsnedsæt-
telse, der forhindrer en samtale. 
 
Ad 2) 
Familieafdelingen har igangsat arbejdet med at implementere metoder til støtte til sø-
skende. En af to nye medarbejdere er ansat til opgaven. Der arbejdes med at rekrut-
tere yderligere en medarbejder til indsatsen. 
 
Ad 3) 
Der er i 2019 arbejdet målrettet med, at stoppe indsatser og ændre til andre foranstalt-
ninger, hvis den ønskede effekt ikke blev opnået inden for en periode på 6 måneder.  
Det har ikke været muligt i systemet, at opgøre antallet af genåbnede sager, men det 
vurderes at antallet er faldende.  
 
Ad 4) 
Der er i foråret 2019 afholdt kursus i metode til netværksinddragelse. Der er udfærdiget 
procesplan for håndtering af alle nye sager i Familieafdelingen, hvor både professionelt 
og privat netværk inddrages. Metoden er i efteråret 2019 taget i brug i sager hvor det er 
relevant. Der kan ikke endnu ses om der er sket fald i foranstaltninger jf. § 52. 
 
Ad 5) 
Der er pr. 1.6.2019 foretaget en omkontering fra en familieplejekonsulent til en fuldtids 
forebyggende rådgiver. 
Der er det første halve år modtaget 668 underretninger og siden juni 2019 modtaget 
488. Der er således sket et fald i 2. halvår. 
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Specielle bemærkninger 
 

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
-550.929 -552.998 -1.103.927 -1.582.924 -478.997 

 
Indtægten på funktionen vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager jf. § 176a i 
lov om social service. Merindtægten på 478.997 kr. skyldes en stigning i antallet af 
særligt dyre enkeltsager (21 sager mod budgetteret 14).  
 
Merindtægten er inkl. berigtigelser på i alt 10.623 kr. (årsopgørelse 2018). 
 

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.460.247 102.771 1.563.018 1.276.065 -286.953 

 
Mindreudgiften på 286.953 kr. skyldes at kommunen endnu ikke er blevet opkrævet en 
forventet ekstraordinær opkrævning for objektiv finansiering af Den Sikrede Institution 
Sønderbro for 2017 og 2018. Udgiften medtages som følge deraf i den objektiv finan-
siering af Den Sikrede Institution Sønderbro for 2020. 
 
05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 0 0 270.746 270.746 

 
Ny funktion pr. 1. januar 2019 som følge af ny lov om bekæmpelse af ungdomskrimina-
litet, herunder oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet.  
 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnæv-
nets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.  
Der har været udgifter til 1 barn/ung i 2019.  
 
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 
§§ 109 og 110) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.900.620 412.281 2.312.901 3.584.717 1.271.816 
-950.310 -241.376 -1.191.686 -1.836.591 -644.905 

 
Merudgiften på funktionen drejer sig om kvindekrisecentre og kan svinge over årene. 
Budgettet er skønsmæssigt anslået. Merindtægten er en følge af de stigende udgifter 
på funktionen. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 42.714 -2.485 40.229 39.314 -915 
Løn 2.004 516 2.520 2.624 104 
Driftsudgifter 49.260 5 49.265 48.186 -1.079 
Driftsindtægter -8.550 -3.005 -11.555 -11.496 59 

 
 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   42.714 -2.485 40.229 39.314 -915 
Indtægter fra 
den centrale 
refusionsord-
ning 

052207 I -2.040 -1.996 -4.036 -4.030 6 

Fælles formål 052510 U 0 0 0 0 0 
Opholdssteder 
mv. for børn 

052820 U 0 0 0 0 0 

Forebyggende 
foranstaltnin-
ger for børn og 
unge 

052821 U 23.909 -765 23.144 23.505 362 

Plejefamilier 052822 U 582 0 582 1.274 692 
Døgninstitutio-
ner for børn og 
unge 

052823 U 8.830 -607 8.223 7.732 -491 

  I 0 -70 -70 -56 14 
Særlige dagtil-
bud og særlige 
klubber (§ 32 
stk. 3 og § 36) 

052825 U 4.922 14 4.936 3.534 -1.402 

Sociale formål 055772 U 13.021 1.878 14.899 14.764 -135 
  I -6.510 -939 -7.450 -7.410 39 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Styrkelse af børneinddra-
gelsen i sagerne, såle-
des, at børnene oplever 
sig som medskaber af 
egen velfærd. Alle ny an-
satte socialrådgivere skal 
kunne benytte metoderne 
i inddragelse af børnene.  
 

At efterundersøgelsen i 
Familieafdelingen viser, 
at alle børn bliver inddra-
get.  

At der foretages kontrol i 
alle sager med konkret 
fokus på om børnene er 
inddraget. 
Resultatet skal vise 100% 
inddragelse.  

2 At der sættes fokus på 
søskende i familier med 
et handicappet barn med 
det formål, at søskende 
får støtte og hjælp så de 
ikke selv rammes af van-
skeligheder og dårlig triv-
sel.  
 
 

At der sættes tidligt ind 
og iværksættes forebyg-
gende indsatser over for 
søskende.  
 
Søskendegruppetilbud i 
Familiehuset er en aktuel 
indsats, men det har vist 
sig, at det ofte ikke kan 
stå alene.  
 

At der registreres færre 
søskendesager i Familie-
afdelingens regi. 
 
Der laves opgørelse over 
aktive søskende i Fami-
lieafdelingen som opgø-
res hvert halve år.  

3 At der arbejdes så tæt på 
familierne, at indsatser 
ændres eller stoppes ret-
tidigt, når de ikke har den 
ønskede virkning. 
 
 
 

At der er fokus på at ind-
satser stopper og eller 
ændres til anden foran-
staltning inden for kortere 
intervaller og dermed ikke 
bruger børnenes tid på 
manglende effektfulde 
forløb. 

At familierne oplever sig 
bedre inddraget i deres 
egen sag og indsatsernes 
effekt forbedres.  
At færre sager genåbnes. 
Der laves optælling af 
genåbnede sager i 2018 
– 2019. 
  

4 At der arbejdes metode-
mæssigt med inddragelse 
af netværk, som led i løs-
ning af familiernes proble-
matikker.  
Dette med begrundelse i, 
at forskning viser, at 
hjælp og støtte fra eget 
netværk har en bedre 
langtidseffekt.  
 

At familierne hjælpes til at 
håndterer vanskelighe-
derne inden for eget net-
værk. 
 
  
 
 
 
 

At der iværksættes færre 
foranstaltninger jf. ser-
vicelovens § 52.  
 
 
 
 
  

5 At det forebyggende råd-
givningsarbejde i højere 
grad løses i forebyg-
gende regi og dermed 
ikke bliver en aktiv sag i 
Familieafdelingen.  
 
 

At de forebyggende råd-
givere arbejder mere in-
tens i samarbejde med 
skoler og daginstitutioner 
om løsninger for barnet 
via netværk og forebyg-
gende tiltag uden for Fa-
milieafdelingen.  
 

At der sker et fald i antal-
let af underretninger. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

 
 
Opfølgning på målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Sagsgennemgang viser, at der er afholdt børnesamtaler i alle sager, dog med undta-
gelse af spædbørn og enkelte handicapsager, hvor børnene har en funktionsnedsæt-
telse, der forhindrer en samtale. 
 
Ad 2) 
Familieafdelingen har igangsat arbejdet med at implementere metoder til støtte til sø-
skende. En af to nye medarbejdere er ansat til opgaven. Der arbejdes med at rekrut-
tere yderligere en medarbejder til indsatsen. 
 
Ad 3) 
Der er i 2019 arbejdet målrettet med, at stoppe indsatser og ændre til andre foranstalt-
ninger, hvis den ønskede effekt ikke blev opnået inden for en periode på 6 måneder.  
Det har ikke været muligt i systemet, at opgøre antallet af genåbnede sager, men det 
vurderes at antallet er faldende.  
 
Ad 4) 
Der er i foråret 2019 afholdt kursus i metode til netværksinddragelse. Der er udfærdiget 
procesplan for håndtering af alle nye sager i Familieafdelingen, hvor både professionelt 
og privat netværk inddrages. Metoden er i efteråret 2019 taget i brug i sager hvor det er 
relevant. Der kan ikke endnu ses om der er sket fald i foranstaltninger jf. § 52. 
 
Ad 5) 
Der er pr. 1.6.2019 foretaget en omkontering fra en familieplejekonsulent til en fuldtids 
forebyggende rådgiver. 
Der er det første halve år modtaget 668 underretninger og siden juni 2019 modtaget 
488. Der er således sket et fald i 2. halvår. 
 
Specielle bemærkninger 
 
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.921.714 14.059 4.935.773 3.533.525 -1.402.248 

 
Mindreudgiften på 1.402.248 kr. skyldes, at der ikke er fritidsudgifter i forbindelse med 
Brøndagerskolen, da skolen er blevet en heldagsskole. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Indledning 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

Kultur- og Fritidsudvalgets område består af følgende seks serviceområder:  
 
Rekreative områder  
Byparken, Kastrup Strandpark nord og syd, Øresundsparken, Trekantsområdet Skaftet, 
Ugandaskoven, legepladser m.m.  

 
Fritidsfaciliteter  
Drift af idrætsanlæg, idræts-, svømme- skøjte- og curlinghaller samt driftstilskud til DSI, 
Den Selvejende institution, Amager Tennis & Badmintonhal. 

 
Havne  
Ny Lystbådehavn og Gammel Lystbådehavn (området hviler økonomisk i sig selv). 

 
Folkebiblioteker  
Tårnby Hovedbibliotek, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet og Kulturhuset 
Kastrup Bio. 

 
Kultur  
Tårnby Naturskole/ Blå Base/ Friluftshuset m.m., Kastrupgårdsamlingen/ Billedskolen/ 
Skoletjenesten, Teatervirksomhed, Tårnby Musikskole, Koncertvirksomhed, Kunstud-
smykninger, Nordisk Samarbejde, Andre kulturelle formål, Tilskud til kulturelle forenin-
ger m.m.  

 
Fritidsaktiviteter  
Træner-, medlems-, kursus- og lejrtilskud til kommunens frivillige foreninger, Lokaletil-
skud børn/unge, Lønsumstilskud til aftenskoleundervisning m.m., Initiativ- og Udvik-
lingspulje, Kulturzonen/fritidsdel, en årlig foreningsprisoverrækkelse, samt en årlig 
idrætsprisoverrækkelse. 
Foreningscentret på Amager Landevej 71 og mødelokaler på Kastrupvej 326. 
Kommunen har ca. 13.500 aktive idrætsudøvere og ca. 1.800 andre medlemmer fra til-
skudsberettigede foreninger. Herudover et ukendt antal medlemmer fra godkendte for-
eninger, som ikke modtager kommunalt tilskud og ikke låner kommunale faciliteter. Ca. 
15.200 personer går hvert år til voksenundervisning hos AOF Amager og FOF Køben-
havn. 
 
Udvalget samlet set 
På Kultur- og Fritidsudvalgets samlede område viser regnskabet udgifter på i alt 
145,8 mill. kr. og indtægter på i alt 19,7 mill. kr., hvilket resulterer i en nettodriftsudgift 
på 126,2 mill. kr. 
 
Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets regnskab på service-
områderne, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Indledning 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

 
 

1.000 kr.   
Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. 

Budget 
Regn-
skab 

Afvigelse 

Kultur- og Fritidsudvalg   125.846 2.035 127.881 126.155 -1.726 
  U 144.609 2.324 146.933 145.904 -1.029 
  I -18.763 -289 -19.052 -19.749 -697 
Rekreative områder   9.380 166 9.546 9.580 34 
  U 9.428 166 9.593 9.630 37 
  I -48 0 -48 -50 -2 
Fritidsfaciliteter   43.948 1.077 45.024 45.024 0 
  U 45.773 727 46.500 46.492 -8 
  I -1.826 350 -1.476 -1.468 8 
Havne   0 -22 -22 0 22 
  U 7.841 -22 7.819 7.820 1 
  I -7.841 0 -7.841 -7.820 21 
Folkebiblioteker   39.439 466 39.905 39.005 -901 
  U 44.395 786 45.181 45.186 5 
  I -4.956 -320 -5.276 -6.181 -905 
Kultur   15.358 315 15.673 15.009 -664 
  U 18.647 634 19.282 18.520 -762 
  I -3.289 -319 -3.609 -3.511 98 
Fritidsaktiviteter   17.721 34 17.755 17.537 -217 
  U 18.524 34 18.558 18.257 -301 
  I -803 0 -803 -720 83 

Rekreative områder

9.580 kr.

7%

Fritidsfaciliteter

45.024 kr.

36%

Havne

0 kr.

0%

Folkebiblioteker

39.005 kr.

31%

Kultur

15.009 kr.

12%
Fritidsaktiviteter

17.537 kr.

14%



88 
 

   Kultur- og Fritidsudvalget 
Rekreative områder 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 9.380 166 9.546 9.580 34 
Løn 19.439 123 19.563 19.578 15 
Driftsudgifter -10.012 42 -9.969 -9.948 21 
Driftsindtægter -48 0 -48 -50 -2 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. bud-

get 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   9.380 166 9.546 9.580 34 
Grønne områ-
der og natur-
pladser 

002820 U 9.428 166 9.593 9.630 37 

  I -48 0 -48 -50 -2 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 De forskellige rekreative 
områder markedsføres 
løbende.  
 

Der udarbejdes 3 artikler 
til taarnby.dk. 

I forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen i 
2020. 

2 Trekanten/Skaftet er en 
bydelspark med natur-
præg. Parken er for alle 
borgere. 
 

Arealet driftes efter den 
vedtagne handlingsplan. 
 
  

Orientering i Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

3 Der arbejdes med etable-
ring af en ny pulje til lø-
bende udvikling og eks-
traordinær vedligehol-
delse af rekreative områ-
der på 500.000 kr. - Pro-
jekter over 150.000 kr. 
bevilges af Kultur- og Fri-
tidsudvalget.  
 

Der skal opnås en hurti-
gere sagsgang i forbin-
delse med vedligeholdel-
ses- og udviklingsprojek-
ter. 

Kultur- og Fritidsudval-
get.   
 
 
 
 
   

Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der har været 4-5 artikler på taarnby.dk. 
 
Ad 2) 
Arealet er driftet i henhold til den vedtagne handlingsplan og de økonomiske mulighe-
der. 
 
Ad 3) 
Det har ikke været muligt at etablere puljen. Der har blandt andet været afholdt møde 
mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsafdelingen. 
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   Kultur- og Fritidsudvalget 
Fritidsfaciliteter 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 43.948 1.077 45.024 45.024 0 
Løn 23.897 342 24.239 24.217 -22 
Driftsudgifter 21.877 385 22.261 22.275 13 
Driftsindtægter -1.826 350 -1.476 -1.468 8 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. bud-

get 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   43.948 1.077 45.024 45.024 0 
Stadion og 
idrætsanlæg 

003231 U 45.773 727 46.500 46.492 -8 

  I -1.826 350 -1.476 -1.468 8 

 
Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Der skal fortsat arbejdes 
med muligheden for at 
dyrke selvorganiseret 
idræt i Tårnby Kommune. 
 

Det skal være muligt at 
dyrke selvorganiseret 
idræt på mindst 3 forskel-
lige idrætsanlæg.  

Afrapporteres i forbin-
delse med regnskabet for 
2019.   
 

2 Vestamager Svømmehal 
indvies i 2020. 
Der skal arbejdes med et 
udkast til en driftsplan.  
 

Et udkast til en driftsplan 
fremsendes til Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

3 Kommunens mange gode 
idrætsfaciliteter skal mar-
kedsføres aktivt.  

Kultur og Fritid udarbej-
der 1-2 portrætter af 
idrætsfaciliteter til kom-
munens hjemmeside. 

Afrapporteres i forbin-
delse med Regnskab 
2019.  

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Indtil videre er det kun muligt at dyrke selvorganiseret i idræt i KMB, Kastrup Magleby 
Badmintonklub.  
 
Ad 2) 
Økonomiudvalget godkendte nye åbningstider for Vestamager Svømmehal i juli måned 
2019. 
 
Ad 3) Der har været 2 artikler på taarnby.dk blandt andet i forbindelse med den kom-
mende Tårnby Skaterpark. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Havne 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 0 -22 -22 0 22 
Løn 2.400 0 2.400 2.491 91 
Driftsudgifter 5.441 -22 5.491 5.329 -90 
Driftsindtægter -7.841 0 -7.841 -7.820 21 

 
Specifikation i 1.000 kr. Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. 

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 0 -22 -22 0 22 
Lystbådehavne 
m.v. 

023541 U 
7.841 -22 7.819 7.820 1 

    I -7.841 0 -7.841 -7.820 21 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Flere gæstesejlere i kraft 
af bedre formidling af Ka-
strup Lystbådehavne. 
 

Antallet af gæstesejlere 
øges med 5 procent. 
 

Kort notat til Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

2 Havnens arbejdsbåd Sva-
nen er ved at være ud-
tjent. Der skal undersø-
ges hvorledes de opgaver 
båden varetager kan 
håndteres fremadrettet. 
 

Der udarbejdes et notat 
med beskrivelse af de op-
gaver Svanen løser p.t. 
og forslag til mulige frem-
tidige løsninger. 

Indstilling til Kultur- og 
Fritidsudvalget/Økonomi-
udvalget. 

3 Det er fortsat en målsæt-
ning at etablere Auto 
camping på vinterplads 
nr. 6.  
 

Under forudsætning af 
planmyndighedernes 
godkendelse og lokal po-
litisk godkendelse i 2018 
kan pladsen indvies i 
2019.    
  

Kultur- og Fritidsudvalget, 
Bygge- og Ejendomsud-
valget. 

4 Havnen skal opfylde krite-
rierne for Blå flag i 2019 
indenfor:  
Vandkvalitet 
Miljø 
Sikkerhed 
Faciliteter 
Information og formidling. 
 

Havnen tildeles Blå Flag i 
2019. 

Ansøgning 1. december - 
13. januar 
Kort beretning til Kultur- 
og Fritidsafdelingen. 



91 
 

Kultur- og Fritidsudvalget 
Havne 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

5 Der afholdes 1-3 dialog-
møder med SAMKAS 
(Sammenslutningen af 
klubber i Kastrup Lystbå-
dehavn). 

Der skal være en god 
kommunikation mellem 
SAMKAS og Havnekon-
toret/Tårnby Kommune. 
Referater fra møderne 
publiceres på havnens 
hjemmeside. 
 

Referaterne fra møderne 
fremsendes som medde-
lelser til Kultur- og Fritids-
udvalget.  

6 Kastrup Lystbådehavne 
deltager for anden gang i 
den nationale havne-akti-
vitetsdag ”Vild med 
vand”. 
 

Med SAMKAS som ar-
rangør bidrager Havne-
kontoret og Tårnby Kom-
mune til en positiv afvik-
ling af Vild med vand.  

Pressemeddelelser frem-
sendes til Kultur- og Fri-
tidsudvalget.  

 7 Ny kranløsning imple-
menteres og efterføl-
gende vurderes behovet 
for vinteropbevarings-
pladser. 
 
 

Kranløsningen indføres i 
et godt samarbejde med 
SAMKAS. Efterfølgende 
forventes behovet for 
yderligere vinteropbeva-
ringspladser at være mi-
nimalt. 
 

Kultur- og Fritidsudvalget 
besøger havnen efteråret 
19 og får en status. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der var i 2019 1892 gæstesejlere – en stigning på 4,2 procent. 
 
Ad 2) 
Målsætningen er ikke opfyldt. Blandt på grund af travlhed med den nye kran- og stativ-
løsning. 
 
Ad 3) 
Målsætningen er ikke indfriet da en forudsætning er at den nye stativløsning er fuldt im-
plementeret. Dette sker i 2020 hvor spørgsmålet om en autocamper-plads genoptages 
nu i forhold til vinteropbevaringsplads nr. 8. 
 
Ad. 4) 
Målsætningen blev opfyldt. 
 
Ad 5) 
Målsætningen er opfyldt. 
 
Ad 6) 
SAMKAS ønskede ikke at deltage i ”Vild med vand” i 2019. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Havne 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

Ad 7) 
Kran- og stativløsningen er først fuld implementeret til sommer 2020. Kultur- og Fritids-
udvalgets besøg udskydes til da. 
 
Specielle bemærkninger 
 
02.35.41-1-000 Lystbådehavne m.v.   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
7.841.109 -22.018 7.819.091 7.819.832 741 

-7.841.109 0 -7.841.109 -7.819.832 21.277 
 
Der er i 2019 overført 1.354.837 kr. til henlæggelseskontoen, og der er brugt 308.526 
kr. til anlægsprojektet renovering af molehoveder i havnen samt 3,0 mill. kr. til anlægs-
projektet anskaffelse af ny kran og stativløsning. Der henstår derved 3.599.199 kr. på 
havnens henlæggelseskonto pr. 31. december 2019. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Folkebiblioteker 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

  

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 39.439 466 39.905 39.005 -901 
Løn 30.694 456 31.149 31.434 284 
Driftsudgifter 13.702 330 14.032 13.752 -280 
Driftsindtægter -4.956 -320 -5.276 -6.181 -905 

 
Specifikation i 1.000 kr. Bud-

get 
Til-

lægs-
bevil-
ling 

Korr.    
budget 

Regn-
skab 

Afvi-
gelse 

Samlet resultat 39.439 466 39.905 39.005 -901 
Folkebiblioteker 033250 U 33.478 704 34.182 33.248 -935 
    I -929 -320 -1.249 -1.179 70 
Biografer 033561 U 4.278 34 4.313 4.859 547 
    I -3.993 0 -3.993 -4.840 -847 
Andre kulturelle opgaver 033564 U 4.012 21 4.032 4.111 79 
    I -34 0 -34 -162 -129 
Sekretariat og forvaltnin-
ger 

064551 U 
2.627 27 2.653 2.967 314 

 

Målsætninger og resultatkrav  

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning  
Tårnby Kommunebiblioteker. 

1 Opdatering af indret-
ningen på  
Hovedbiblioteket. 

Indretningen skal tage 
udgangspunkt i en bru-
gerundersøgelse, og 
der skal tage højde for 
det stigende besøgs-
tal. 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik”. 

2 Aktivering af scenen 
foran Hovedbibliote-
ket. 

Udarbejdelse af pro-
gram for aktiviteter på 
scenen i sommerperio-
den (maj-september). 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik.” 

3 Udvikling af nye aktivi-
teter for de 9 - 14 
årige på Vestamager 
bibliotek i samarbejde 
med de unge  (og evt. 
skolen). 
 

2 nye aktiviteter for de 
unge sættes i værk. 

Årlig ”Beretning og stati-
stik.” 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Folkebiblioteker 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

  

Målsætninger og resultatkrav  

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

4 Udarbejdelse af en ny 
og opdateret PR-stra-
tegi. 

PR-strategien opdate-
res med henblik på at 
få flere følgere på bibli-
otekets digitale plat-
forme og bibeholde et 
højt besøgstal. 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik.” 

 
Stads- og Lokalarkivet. 

5 Frivillige sætter navn 
på klassekammerater 
og lærere. 
 

En gruppe på 5-10 frivil-
lige hjælper hjemmefra 
arkivet med opgaven. 

Årlig ”Beretning og stati-
stik.” 

6 Forberede udstillinger på 
Plyssen og på Kastrup-
gård til nye udstillingslo-
kaler. 
 

Tegning og skitser af ud-
formningen. 
 

Beretning. 

 
Kulturhuset Kastrup Bio. 

7 Tilbud til kommunens 
daginstitutioner (børn 3 - 
6 år): Krokodillebio - med 
børnehaven i biografen. 
 

2 sæsoner pr. år. Hver 
sæson minimum 2 bio-
grafture pr. aldersgruppe 
(3- 4 år og 5 - 6 år). Mate-
riale for sæsonerne ud-
sendes på mail til instituti-
onerne senest 1 måned 
før sæsonstart.  
 

Kulturhuset Kastrup Bio 
udsender evalueringsmail 
til institutionerne efter 
hver sæson. Rapport til 
Kultur- og Fritidsafdelin-
gen samt Danske Børne-
filmklubber. 

8 Tilbud til skolerne: 
Med Skolen i Biogra-
fen. 

10 film pr. skoleår fordelt 
på hhv. indskoling, mel-
lemtrin og udskoling. Pro-
grammet sendes til sko-
lerne via Center for un-
dervisningsmidler. Infor-
mationen er også tilgæn-
gelig på Skolenivirklighe-
den.dk. 
 

Der evalueres årligt med 
de øvrige omegnsbiogra-
fer som også deltager i 
Med Skolen i Biografen. 
Rapport til Kultur- og Fri-
tidsafdelingen. 

9 Pyjamasbio: Højtlæsning 
og en lille film for børn 3- 
5 år og deres voksne. 

Samarbejde med bibli-
oteket. 2 sæsoner pr. 
år, med minimum 2 Py-
jamasbioer pr. sæson. 

Intern evaluering. Rap-
port til Kultur- og Fritids-
afdelingen. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Folkebiblioteker 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

  

Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Brugerundersøgelsen er gennemført i efteråret 2019 og er afsæt for den videre indret-
ning af Hovedbiblioteket. Mindre opdatering er gennemført. 
 
Ad 2) 
Programmet for aktiviteter på scenen i sommerperioden trak mange gæster. Særligt et 
jazz-arrangement med lokale kunstnere. 
 
Ad 3) 
Af brugerundersøgelsen, blandt de unge på VB, fremgår det at biblioteket skal være 
rammen for hyggeligt samvær og underholdning med konsol- og pc-spil.  
 
Ad 4) 
PR-strategien er opdateret og der er nedsat en gruppe der har fokus på SoMe såvel 
som en gruppe, der arbejder med fokus på PR via hjemmesiden. 
 
Ad 5) 
Lokalarkivet har haft kontakt med 30 borgere, som har bidraget direkte med at sætte 
navn på de fotograferede. 
 
Ad 6) 
Lokalarkivet har et fortrinligt samarbejde med Udstillingscentret Plyssens frivillige i for-
bindelse med at flytte udstillingerne til Gården Ved Diget. 
 
Ad 7) 
2 sæsoner gennemført med 3 biografture pr. aldersgruppe pr. sæson. Institutionerne er 
glade for konceptet. 
 
Ad 8) 
10 film afviklet. Virkelig god tilslutning til både forårs- og efterårssæson. 
 
Ad 9) 
Afholdt 3 gange i forårssæsonen og 2 gange i efterårssæsonen. Meget fin tilslutning og 
stor glæde for konceptet. 
 
Specielle bemærkninger 
 
03.32.50 Folkebiblioteker 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
33.478.124 704.330 34.182.454 33.247.799 -934.655 

-929.232 -320.000 -1.249.232 -1.178.845 70.387 

 
Mindre forbrug på udstillinger, da der har været arbejdet med vandreudstilling og ellers 
har der været brugt eksisterende materialer. 
 
Der har været en mindre indtægt på print og kopi. Vi forventer at der i 2020 bliver flere 
indtægter på kopi og print, da der installeres en ny kopi- og printløsning. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Folkebiblioteker 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

  

På telefoni har der været et mindre forbrug, da der er foretaget en oprydning af abon-
nementer. 
 
Mindre forbrug til porto, da der bliver kommunikeret mere på sms og mail. 
 
Merforbrug på uddannelse i forbindelse med organisationsudvikling. Dette blev startet 
op i 2018. 
 
I forbindelse med bibliotekets indsatsområde på sociale medier har der været et mer-
forbrug på it-drift. 
 
Merforbrug på it-software i forbindelse med betaling af KMD booking. 
 
Der har været et merforbrug på inventar i forbindelse med kontorrokade, reparation af 
selvbetjeningsautomater, ny dør i mødelokale efter brandtilsyn, reparation af udvendige 
persienner samt reparation af gardin i biblioteket. 
 

03.35.61 Biografer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.278.425 34.283 4.312.708 4.859.327 546.619 

-3.992.935 0 -3.992.935 -4.839.803 -846.868 
 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.011.802 20.678 4.032.480 4.111.144 78.664 

-33.502 0 -33.502 -162.496 -128.994 
 
Merforbrug på grund af manglende lønmidler efter timelønnede medarbejderes over-
gang til månedsløn pr. august 2014. Merforbrug herudover er en naturlig følge af hø-
jere indtægter end forventet. 
 
Stads- og Lokalarkivet udgør 1,6 mill. kr. i korrigeret budget og 1, 6 mill. kr. i regnskab. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Kultur 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

  

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 15.358 315 15.673 15.009 -664 
Løn 11.651 223 11.874 11.365 -509 
Driftsudgifter 6.996 411 7.408 7.155 -253 
Driftsindtægter -3.289 -319 -3.609 -3.511 98 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. bud-

get 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   15.358 315 15.673 15.009 -664 
Fællesudgifter 
for kommu-
nens samlede 
skolevæsen 

032202 U 2.314 34 2.348 2.251 -97 

  I 0 0 0 -37 -37 
Museer 033560 U 7.432 -171 7.261 6.733 -528 
  I -1.617 0 -1.617 -1.354 263 
Teatre 033562 U 545 0 545 499 -45 
  I -190 0 -190 -265 -75 
Musikarrange-
menter 

033563 U 6.645 408 7.052 7.076 24 

  I -1.423 -265 -1.688 -1.775 -88 
Andre kultu-
relle opgaver 

033564 U 1.712 363 2.075 1.961 -115 

  I -60 -54 -114 -79 35 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning  
Kulturinstitutionerne bredt. 

1 Der arbejdes med forsla-
get om en kultur/musik-
pris i Tårnby Kommune.  
 

Der formuleres et oplæg 
til drøftelse i Kultur- og 
Fritidsudvalget. 

 Kultur- og Fritidsudvalget 

 
Kastrupgårdsamlingen. 

2 Implementere nye bruger-
grupper i museets skole-
tjeneste.   
 

Tilbyde et særligt tilrette-
lagt formidlingsforløb til 
førskolebørn. 

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse. 

3 Forankre værkstedsaktivi-
teterne i museets formid-
ling til undervisningsver-
denen.   

Museet skal kunne til-
byde en værkstedsaktivi-
tet i tilknytning til under-
visningen i alle museets 
særudstillinger. 
 

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse. 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

4 Opdatere udbuddet af 
gamle postkort af museet 
og/eller kommunens Th. 
Philipsen-samling. 
 

Museet skal kunne ud-
byde minimum 4 forskel-
lige nye postkort, af ny-
optagelser  til salg. 

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse. 

5 Kunne foreslå nye, udvi-
dede åbningstider på mu-
seet.   

Arbejde vedvarende med 
statistisk materiale til 
brug for et forslag til nye 
åbningstider. 
 

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse.  
 

 
Tårnby Naturskole. 

6 Naturskolen sætter præg 
på Friluftshuset. 

Naturskolen sætter præg 
på muligheder for under-
visning, pædagogisk ar-
bejde og friluftsliv i Fri-
luftshuset. Mindst 10 nye 
grupper fra Tårnby dagtil-
bud eller skoler anvender 
tilbud. 
 

Naturskolens bestyrelse. 

7 Naturskolearbejdet for de 
0-6-årige. 

De nye rammer i form af 
”Naturskolen for de yng-
ste” implementeres i dag-
tilbudsområdet. 
 

Naturskolens bestyrelse. 

8 Naturskolen. Samarbejde 
med andre kulturinstitutio-
ner i Tårnby Kommune. 

Udvikler to tværgående 
initiativer med andre kul-
turinstitutioner til glæde 
for borgere i Tårnby Kom-
mune til. 
 

Naturskolens bestyrelse. 

 Tårnby Musikskole. 
9 Tårnby Musikskole tilby-

der og varetager talentud-
vikling med henblik på: 
- at understøtte, motivere 
og fastholde musikalske 
talenter på musikskolen. 

At musikskolen spiller en 
central rolle i forhold til at 
bidrage til fødekæden og 
rekruttering til både det 
professionelle musikliv 
generelt og i Tårnby 
Kommune. 
 

Der oprettes en talentlinje 
på Tårnby Musikskole fra 
sæson 2019-20. 

Tårnby Musikskoles be-
styrelse. 
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Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Tårnby Kommunes Kulturpris blev godkendt politisk ultimo 2019. Prisen uddeles første 
gang på Kulturzonen i januar måned 2021. 
 
Ad 2) 
Museet udbyder et forløb i forbindelse med julen, hvor førskolebørn igennem sang og 
fortælling bliver introduceret til museet. 
 
Ad 3) 
I alle skoletjenestens undervisningsforløb er tilvalg af en værkstedsaktivitet blevet en 
mulighed. 
 
Ad 4) 
Et udvalg af Tårnby Kommunes samling af kunstneren Theodor Philipsens værker er 
blevet fotograferet med henblik på tryk i store formater. I alt 8 værker er blevet til nye 
postkort i A5 format. Kortene udbydes til salg i museet. 
 
Ad 5) 
I december 2019 vedtog museets bestyrelse 3 forskellige forslag til udvidede åbningsti-
der på museet. Der arbejdes videre med forslagene med effekt fra 2021. 
 
Ad 6) 
Kyllinge-aktiviteter omkring påske; forløb og aktiviteter om biodiversitet; juleaktiviteter. 
30 grupper deltog. 
 
Ad 7) 
Udskydes, da bygningen endnu ikke er opført. 
 
Ad 8) 
Sommer på Stranden, samarbejde mellem Blå Base og Klub Tårnby.  
Teaterforestillingen ”VESTA” sammen med Glimt for skoleklasser. 
Naturkvalitet og biodiversitet i Tårnby Kommune: deltagelse i borgermøder, plantepro-
jekt med skole og gartnere, ny design af Skolebotanisk Have. 
 
Ad 9) 
Arbejdet med talentlinjer på Tårnby Musikskole er i gang. Der planlægges optagelses-
prøver i foråret 2020 med henblik på sæsonstart august 2020. 
 
Specielle bemærkninger 
 

03.35.60 Museer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
7.431.699 -170.539 7.261.160 6.732.715 -528.446 

-1.617.143 0 -1.617.143 -1.353.814 263.329 
 
Kastrupgårdsamlingen har haft et mindreforbrug på 528.446 kr. på udgiftssiden som 
ikke er anvendt. De største poster er at finde under omkostningsstedet Kastrupgård-
samlingen. Her er de to helt store poster personale – herunder rengøringspersonale 
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samt grunde og bygninger – herunder Elforbrug. Derudover har museet haft færre ud-
gifter til kataloger i forbindelse med særudstillingerne. 
 
På indtægtssiden skyldes afvigelsen manglende indtægter i forbindelse med cafe- og 
skrankesalget. 
 
Kastrupgårdsamlingen har i 2019 afholdt 4 store særudstillinger: PICNIC – Monotypier 
af Morten Buch, LEGACY – Maria Rubinke, GRAFIK GRAFIK GRAFIK og BEAT – An-
ders Moseholm. Derudover har museet vist udstillingen Kørners Kunstkonkurrence 
2019. 
 
Kastrupgårdsamlingen afslutter regnskabsåret med en samlet forbrugsprocent på 
92,72% på udgiftssiden og 83,72% på indtægtssiden. 
 
Indtægter ved cafe- og skrankesalg har været lavere end budgetteret. 
 
Indtægter ved koncerter og arrangementer er højere end budgetteret, hvilket skyldes 
en stor tilslutning til Venneforeningens nytårskoncert. 
 
Udgifter samt indtægter til rundvisninger har været højere end budgetteret. Dette skyl-
des at flere gæster har købt omvisninger til museets udstillinger. 
 
Indtægter ved udstillinger er højt i forhold til budget. Dette skyldes at refusion af vis-
ningsvederlag placeres her som øvrige indtægter uden moms. 
 
I forhold til materialer- og aktivitetsudgifter er der anvendt mere end budgetteret. Dette 
skyldes flere materiale indkøb til museet. 
 
Museet har oplevet en del problemer med alarmsystemet på museet hvilket har med-
ført flere udgifter til Brand og tyverialarm. 
 
Besøgstallet var i 2019 11.080 gæster. 
 
03.35.63 Musikarrangementer    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.644.705 407.529 7.052.234 7.076.315 24.081 

-1.422.583 -265.000 -1.687.583 -1.775.442 -87.859 
 
Merindtægten skyldes, at statstilskuddet der er modtaget i 2019 vedrører regnskabs-
året 2018 og blev højere end forventet i budgettet. 
 
Deltagerbetaling for undervisningen er ligeledes højere en forventet i budgettet. Elev-
tallet er stigende og pr. 1. oktober har Tårnby Musikskole 715 aktivitetselever og 150 
elever på venteliste. 
 
Der er givet tillægsbevillinger til indkøb af undervisningsmidler, udgifter forbundet med 
Musicalen UNG samt vikardækning i forbindelse med barselsorlov. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 17.721 34 17.755 17.537 -217 
Løn 3.561 34 3.594 3.685 90 
Driftsudgifter 14.964 0 14.963 14.572 -391 
Driftsindtægter -803 0 -803 -720 83 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. bud-

get 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resul-
tat 

  17.721 34 17.755 17.537 -217 

Folkeoply-
sende voksen-
undervisning 

033872 U 5.405 0 5.405 5.142 -263 

  I -709 0 -709 -526 184 
Frivilligt folke-
oplysende for-
eningsarbejde 

033873 U 5.665 0 5.665 5.543 -122 

Lokaletilskud 033874 U 1.657 0 1.657 1.541 -116 
Fritidsaktivite-
ter uden for 
folkeoplys-
ningsloven 

033875 U 5.798 34 5.831 6.031 200 

  I -94 0 -94 -194 -100 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning  
Kulturzonen 

1 Brugerne inddrages i 
planlægning af Kulturzo-
nens arrangementer. 

Kulturzonens ungeråd ta-
ger initiativ til, planlægger 
og afvikler minimum 4 
egne arrangementer. 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

2 Der skal udarbejdes en 
vision og en strategi for 
Kulturzonens cafétilbud. 

Rapport til drøftelse. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

3 Kulturzonens IT-forhold 
skal være tidssvarende 
og fungere godt. 

Der udarbejdes en vision 
og en strategi for IT på 
Kulturzonen. 

Kultur- og Fritidsudvalget. 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

4 Fælleskontoret for KTIS 
(Kastrup Tårnby Idræts-
sammenslutning) og TFR 
(Tårnby Foreningsråd) 
støtter i samarbejde med 
Kultur- og Fritidsafdelin-
gen op om foreningernes 
aktiviteter. 
 

Kultur- og Fritidsaf-delin-
gen indkalder til 2 årlige 
møder hvor arbejdet ko-
ordineres. 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

5 Tårnby Kommunes Æres-
medalje for idræt udde-
les. 
 

Fokus på pressedækning 
inklusive omtale på kom-
munens hjemmeside. 

Kultur- og Fritidsaf- 
delingen. 

6 Tårnby Kommunes  
Idrætslederpris uddeles 
og begivenheden skal til-
trække endnu flere  
foreninger. 
 

Fokus på pressedækning 
inklusive omtale på kom-
munens hjemmeside. 

Kultur- og Fritidsaf-delin-
gen. 

7 Tårnby Kommunes 
Foreningslederpris udde-
les og begivenheden skal 
tiltrække endnu flere for-
eninger.  
 

Fokus på pressedækning 
inklusive omtale på kom-
munens hjemmeside. 

Kultur- og Fritidsaf-delin-
gen. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Kulturzonens ungeråd har i 2019 været medarrangører af 4 bandaftener samt engage-
reret sig i Kulturhusets hverdagsaktiviteter. 
 
Ad 2) 
Processen er i gang. Strategien for Kulturzonens cafe indarbejdes i en masterplan for 
Kulturzonen. 
 
Ad 3) 
Arbejdet er ikke tilendebragt. En del af kulturzonens it-udfordringer er løst gennem de 
nye lempede sikkerhedsregler fra ALG (administrativ ledergruppe). 
Tårnby Musikskole mangler stadig at blive opgraderet med arbejdsredskaber i form af 
computere/ipads med musikprogrammer til lærerne samt at få en hurtigere netforbin-
delse i form af fibernet. 
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Specielle bemærkninger 
 
3009000000 Kulturhuset    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.627.092 35.191 4.662.283 4.796.383 134.100 

-93.951 0 -93.951 -194.291 -100.340 
 
Merudgiften er en naturlig følge af højere indtægter en forventet. 
 
Merudgiften skyldes meromsætning i Cafeen, uforudsete udgifter til reparation af bus, 
samt vedligehold af bygningen generelt. 
 
Merindtægten skyldes en meromsætning i Cafeen grundet flere velbesøgte arrange-
menter såsom Fastelavn, Sankts Hans, veterantræf og julemarked samt flere elever til 
Tårnby Musikskole. 
 
Der har været afholdt mange velbesøgte arrangementer på Kulturzonen eksempelvis 
Benny Andersen tribute, mindekoncert for Kim Larsen, Halloween, foredrag, koncerter 
etc. 
 
Antallet af besøgende på Kulturzonen var ca. 75.000 i 2019. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til sundhedspleje, tand-
pleje, sundhedsudgifter, misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, 
handicapområdet for voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg og forebyg-
gelse.  
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget har serviceområderne: 
 
Voksenhandicap 
Serviceområdet indeholder opgaver vedrørende voksne handicappede eller voksne 
med særlige sociale problemer. Foranstaltningerne på området skal give borgerne mu-
lighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 
Kommunen tilbyder rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, tilbud om 
en række almene serviceydelser, der kan have et forebyggende sigte. Derudover tilgo-
deses behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige soci-
ale problemer. Under serviceområdet hører ligeledes behandling af borgeres alkohol 
og stofmisbrug. 
 
Plejehjem, daghjem m.v. 
Serviceområdet indeholder opgaver vedrørende plejehjem og daghjem. Derudover ind-
går udgifter til køb og salg af pladser i andre kommuner, udgifter til færdigbehandlede 
somatiske patienter samt udgifter vedrørende SOSU-elever (Social- og Sundhedsud-
dannelses-elever).  
 
Hjemmehjælp og primærsygepleje 
Serviceområdet indeholder udgifter til hjemmehjælp og sygepleje. Hjemmehjælpen i 
Tårnby Kommune kan bestå af hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, 
tøjvaskeordning og madservice. Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt el-
ler varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller som har særlige sociale 
problemer. Sygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom. 
 
Sociale formål og omsorgsarbejde 
Serviceområdet indeholder aktiviteter, der har til formål at tilbyde ældre borgere fysiske 
rammer for oplevelser og udfoldelser og støtte den ældre borgers mulighed for at 
skabe og vedligeholde et socialt netværk. Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud 
til raske ældre, hvortil det eneste krav er, at man er folkepensionist og selvhjulpen.  
Derudover indeholder serviceområdet midler til frivilligt socialt arbejde, som er et sup-
plement til den kommunale indsats. Frivilligt socialt arbejde favner meget bredt fra børn 
og unge, selvhjælpsgrupper, handicappede og ældre. 
 
Hjælpemidler  
Hjælpemidler bevilges til borgere for at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske 
funktionsnedsættelser. Der bevilges kropsbårne hjælpemidler, syns- og kommunikati-
onshjælpemidler, handicapbiler, genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder. Derudover 
bevilges individuelle handicapkørsler samt midler til boligændringer. 
 
Sundhedsordninger og genoptræning 
Serviceområdet indeholder udgifter vedrørende sundhedstiltag, sundhedspleje, tand-
pleje, almen forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg og genoptræning. Desuden af-
holdes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Under ser-
viceområdet hører ligeledes udgifter til begravelseshjælp og hospiceophold. 
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Udvalget samlet set 
Sundheds- og Omsorgsudvalget har et samlet korrigeret budget på 799,0 mill. kr. og et 
regnskab på 803,5 mill. kr. Afvigelsen indeholder mindre bevægelser i begge retninger, 
men kan bl.a. tilskrives et merforbrug på sundhedsområdet, som skyldes merudgifter til 
køb af specialiserede genoptræningsforløb, som regionen bevilliger samt mindreind-
tægter på plejehjemsområdet som følge af færre solgte plejehjemspladser til andre 
kommuner. 
 
Fordeling af regnskabet fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voksenhandicap

191.461 kr.

24%

Plejehjem, 

daghjem m.v.

206.578 kr.

26%

Hjemmehjælp og 

primærsygepleje

132.551 kr.

16%

Sociale formål og 

omsorgsarbejde

5.613 kr.

1%

Hjælpemidler

26.899 kr.

3%

Sundhedsordning

er og 

genoptræning

240.405 kr.

30%
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1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Sundheds- og Omsorgs-
udvalg 

777.738 21.267 799.006 803.505 4.500 

 U 868.552 23.961 892.513 895.230 2.717 
 I -90.814 -2.693 -93.508 -91.725 1.783 
Voksenhandicap   181.099 10.107 191.206 191.461 254 
 U 205.065 10.107 215.173 214.657 -516 
 I -23.966 0 -23.966 -23.196 771 
Plejehjem, daghjem 
m.v. 

  202.193 2.718 204.911 206.578 1.667 
U 259.680 4.515 264.195 263.462 -733 
I -57.487 -1.797 -59.283 -56.884 2.400 

Hjemmehjælp og pri-
mærsygepleje 

  127.015 6.465 133.479 132.551 -928 
U 130.957 7.265 138.222 138.617 396 
I -3.942 -800 -4.742 -6.066 -1.324 

Sociale formål og om-
sorgsarbejde 

  5.778 25 5.803 5.613 -190 
U 6.403 25 6.427 6.311 -116 
I -625 0 -625 -698 -74 

Hjælpemidler   27.925 0 27.925 26.899 -1.026 
 U 29.254 97 29.351 27.509 -1.842 
 I -1.329 -97 -1.426 -611 816 
Sundhedsordninger og 
genoptræning 

  233.729 1.952 235.682 240.405 4.723 
U 237.194 1.952 239.146 244.674 5.528 
I -3.465 0 -3.465 -4.270 -805 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 181.099 10.107 191.206 191.461 254 
Løn 26.561 1.672 28.233 28.885 652 
Driftsudgifter 178.504 8.436 186.940 185.771 -1.168 
Driftsindtægter -23.966 0 -23.966 -23.196 771 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   181.099 10.107 191.206 191.461 254 
Specialpæda-
gogisk bistand 
til voksne 

032217 U 1.163 0 1.163 1.503 340 

Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 355 0 355 296 -60 

Indtægter fra 
den centrale 
refusionsord-
ning 

052207 I -10.381 0 -10.381 -9.938 443 

Personlig 
støtte og pas-
ning af perso-
ner med handi-
cap mv.  

053839 U 33.038 336 33.374 32.043 -1.331 

  I -2.712 0 -2.712 -2.401 311 
Rådgivning og 
rådgivningsin-
stitutioner 

053840 U 178 0 178 52 -127 

Botilbud for 
personer med 
særlige sociale 
problemer 

053842 U 6.232 0 6.232 6.966 734 

  I -3.216 0 -3.216 -3.673 -457 
Alkoholbe-
handling og 
behandlings-
hjemfor alko-
holskadede 

053844 U 5.178 0 5.178 5.619 441 

  I -179 0 -179 -159 20 
Behandling af 
stofmisbrugere  

053845 U 9.400 0 9.400 12.227 2.827 

Botilbud til 
længereva-
rende ophold 
(servicelovens 
§ 108) 

053850 U 53.249 0 53.249 45.166 -8.082 

  I -2.104 0 -2.104 -2.022 82 
Botilbudslig-
nende tilbud 

053851 U 27.597 8.400 35.997 37.414 1.417 
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Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Botilbud til mid-
lertidigt ophold 
(servicelovens 
§ 107) 

053852 U 38.367 1.342 39.709 43.001 3.292 

  I -4.641 0 -4.641 -4.303 338 
Kontaktperson- 
og ledsageord-
ninger (ser-
vicelovens §§ 
97-99) 

053853 U 2.424 19 2.444 2.362 -81 

  I -311 0 -311 -334 -23 
Særlige plad-
ser på psykia-
trisk afdeling 
(sundhedslo-
vens §238) 

053854 U 0 0 0 592 592 

Beskyttet be-
skæftigelse 
(servicelovens 
§ 103) 

053858 U 4.526 0 4.526 3.993 -533 

Aktivitets- og 
samværstilbud 
(servicelovens 
§ 104) 

053859 U 22.582 10 22.592 22.704 112 

  I -34 0 -34 -9 25 
Sociale formål 055772 U 776 0 776 720 -56 
  I -388 0 -388 -358 30 

 
Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Fokus på hjemtagelse af 
borgere til egne botilbud 
eller udslusning til egen 
bolig.  
 

Det forventes, at 4 bor-
gere kan flyttes hjem til 
eget tilbud eller i egen 
bolig. 
 
 

Resultatkravet er indar-
bejdet i forudsætnin-
gerne, og indgår som del 
af regnskabsaflæggel-
sen. 

2 Revisitering af borgere til 
billigere leverandører af 
beskyttet beskæftigelse, 
som fortsat imødekom-
mer borgerens behov. 
 

Reduktion af den årlige 
gennemsnitspris på § 
103 med 6 % i forhold til 
Regnskab 2017. 
 

Resultatkravet er indar-
bejdet i forudsætnin-
gerne, og indgår som del 
af regnskabsaflæggel-
sen. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 Fokus på at reducere an-
tal borgere på intensive- 
og udvidede misbrugsbe-
handlinger. 

Færre borgere skal mod-
tage intensive- og udvi-
dede misbrugsbehandlin-
ger. 24 helårspersoner 
modtog udvidet eller in-
tensiv behandling i 2017. 
 

Resultatkravet er indar-
bejdet i forudsætnin-
gerne, og indgår som del 
af regnskabsaflæggel-
sen. 

4 Særligt fokus på forhand-
ling af takster ved opfølg-
ning af købspladser. 

Nedbringe gennemsnits-
priserne for §§ 107 og 
108. Reduktion af den år-
lige gennemsnitspriser 
med 3 % i forhold til 
Regnskab 2017. 
 

Resultatkravet er indar-
bejdet i forudsætnin-
gerne, og indgår som del 
af regnskabsaflæggel-
sen. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der har været et stort fokus på at understøtte borgernes udviklingsproces på de midler-
tidige botilbud i løbet af 2019 blandet andet ved hyppigere opfølgning. Det har betydet, 
i alt 8 borgere er udsluset til egen bolig. 4 borgere er flyttet fra egne botilbud til egen 
bolig og 4 borgere fra botilbud i andre kommuner er udsluset fra botilbuddet.  
 
Ad 2) 
I løbet af 2019 har kommunen indgået et tæt samarbejde med KLAP-job. Resultatet af 
samarbejdet har gjort det muligt for 4 borgere at påbegynde job på særlige vilkår på det 
ordinære arbejdsmarked. Heraf er 2 fra Dragør Kommune og 2 fra Tårnby Kommune. 1 
borger er desværre ophørt igen, og en 5. borger har ikke ønsket job via KLAP efter op-
startssamtale. Samarbejdet har samtidig bevirket, at gennemsnitsprisen er faldet med 
3,3 % ift. 2017. Derudover er antallet af helårspersoner faldet fra 37 i 2017 til 30 helårs-
personer i 2019.   
 
Ad 3) 
Der har i 2019 været et øget fokus på løbende opfølgning på intensive og udvidede 
indsatser i misbrugsbehandlingen, hvilket har nedbragt det samlede antal til 17 helårs-
personer. Målsætningen er således opfyldt. 
 
Ad 4) 
Der blev i august 2019 ansat en socialfaglig medarbejder til takstforhandling. Forvalt-
ningen havde håbet på en hurtigere rekruttering. Der arbejdes på nuværende tidspunkt 
sammen med et konsulentfirma for kompetenceudvikling inden for takstforhandling. 
Gennemsnitsprisen var ultimo 2019 steget med 10 % ift. 2017, men antal helårsperso-
ner er faldet 11 personer fra 117 til 106 samlet set på købspladser. Det forklarer såle-
des den stigende gennemsnitspris, da myndigheden i løbet 2019 har modtaget flere 
særtakstansøgninger.   
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

Specielle bemærkninger 
 
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.162.671 0 1.162.671 1.502.677 340.006 

 
Merudgiften skyldes et højere aktivitetsniveau til specialundervisning end budgetteret. 
 
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
-10.380.938 0 -10.380.938 -9.937.646 443.292 

 
Afvigelsen skyldes en tilbagebetaling vedrørende 2018.  
 
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
33.037.830 336.278 33.374.108 32.042.720 -1.331.388 
-2.712.276 0 -2.712.276 -2.401.051 311.225 

 
Mindreudgiften skyldes primært lavere forbrug til egne personalegrupper til specialise-
rede foranstaltninger, hvor sygefravær, vikardækning og lignende er effektiviseret. 
 
Indtægten vedrører en refusionsordning på enkelte typer af sager, hvor regionen dæk-
ker 67 % af udgiften. Mindreindtægten skyldes, at en tilbagebetaling vedrørende 2018 
er foretaget i 2019. 
 
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.177.668 0 5.177.668 5.618.772 441.104 
-178.907 0 -178.907 -158.760 20.147 

 
Merudgiften skyldes et højere aktivitetsniveau end budgetteret. Alkoholbehandling er 
ikke en visiteret ydelse, men derimod frit for alle med behov, og dermed også påvirket 
af diverse regionale og nationale oplysningskampagner. 
 
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
9.400.348 0 9.400.348 12.226.894 2.826.546 

 
Ligesom med behandling af alkoholmisbrug er behandling af stofmisbrug en indsats, 
der ikke kræver visitation. Aktivitetsniveauet har i 2019 været højere end forventet. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
53.248.748 0 53.248.748 45.166.308 -8.082.440 
-2.103.594 0 -2.103.594 -2.021.566 82.028 

 
I løbet af året har fordelingen af borgere på hhv. §§ 108, 107 og 85 været anderledes 
end forventet i budgettet. Færre borgere har været visitere til tilbud efter § 108, hvorfor 
der er mindreforbrug på denne funktion. 
Funktionerne 05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52 bør betragtes under ét. Mindreforbruget 
på denne funktion modsvares af merforbrug på de to nedenstående funktioner, da flere 
borgere har været visiteret til tilbud efter paragrafferne på de funktioner.  
 
05.38.51 Botilbudslignende tilbud  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
27.597.102 8.400.000 35.997.102 37.413.762 1.416.660 

 
I løbet af året har fordelingen af borgere på hhv. §§ 108, 107 og 85 været anderledes 
end forventet i budgettet. Flere borgere har været visitere til tilbud efter § 95, hvorfor 
der er merforbrug på denne funktion. 
Funktionerne 05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52 bør betragtes under ét.  
 
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
38.366.802 1.341.747 39.708.549 43.001.006 3.292.457 
-4.641.390 0 -4.641.390 -4.303.256 338.134 

 
Merudgiften skyldes særligt en stigende gennemsnitspris på køb af botilbud i andre 
kommuner og private leverandører. Dette er i høj grad udtryk for en generel udvikling 
mod mere specialiserede tilbud, komplekse diagnose og behov for ekstra ydelser, der 
biddrager til en højere pris. 
Herudover skyldes merudgiften at fordelingen af borgere på hhv. §§ 108, 107 og 85 har 
været anderledes end forventet i budgettet. Flere borgere har været visitere til tilbud ef-
ter § 107 end forventet i budgettet.  
Funktionerne 05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52 bør betragtes under ét. Merforbruget på 
denne funktion modsvares af et mindreforbrug på funktion 05.38.50 og et merforbrug 
på funktion 05.38.51. 
 
Mindreindtægten skyldes, at kommunen ikke har solgt lige så mange pladser på egne 
botilbud som budgetteret.  
 
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 0 0 592.217 592.217 

 
Udgiften vedrører kommunens bidrag til nogle særlige psykiatriske pladser oprettet af 
regionen. Pladserne finansieres som udgangspunkt af de kommuner der anvender 
dem, men hvis pladserne står tomme hæfter kommunerne solidarisk. Budgettet har så-
ledes hvilet på, at alle pladserne blev anvendt. Regnskabet vidner dog om, at dette 
ikke har været tilfældet. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.525.623 0 4.525.623 3.992.827 -532.796 

 
Mindreudgiften skyldes 4 helårspersoner mindre end budgetteret. Således var der i 
2019 30 helårspersoner mod 34 budgetteret.  
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Plejehjem, daghjem, mv. 

 

 
  

 

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 202.193 2.718 204.911 206.578 1.667 
Løn 191.276 4.034 195.310 196.892 1.582 
Driftsudgifter 68.404 481 68.885 66.570 -2.315 
Driftsindtægter -57.487 -1.797 -59.283 -56.884 2.400 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   202.193 2.718 204.911 206.578 1.667 
Beboelse 002511 U 43 0 43 35 -8 
Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 2.310 0 2.310 1.167 -1.143 

  I -851 0 -851 -85 767 
Pleje og om-
sorg mv. af pri-
mært ældre 
undtaget frit 
valg af leveran-
dør 

053027 U 244.932 4.420 249.352 250.575 1.223 

  I -55.031 -1.797 -56.828 -55.248 1.581 
Forebyggende 
indsats samt 
aflastningstil-
bud 

053029 U 12.394 95 12.490 11.685 -804 

  I -1.604 0 -1.604 -1.552 53 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Plejeboliggarantien over-
holdes. 

Der tilbydes plejebolig 
senest efter 2 måneder 
fra visitation. 
En ledig bolig anvises se-
nest 10 dage efter, at den 
er blevet ledig. 
 

Månedlig opgørelse over 
venteliste og plejebolig-
garantiens overholdelse. 

2 Tættere samarbejde mel-
lem plejehjemsbeboer, 
læge og plejepersonale. 

75 % af beboerne på ple-
jehjemmet Pyrus Allé be-
nytter plejehjemslæge.  
 
Der er plejehjemslæge 
på mindst tre af kommu-
nens plejehjem. 
 

Løbende opfølgning og 
evaluering på brug af ple-
jehjemslæge. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Plejehjem, daghjem, mv. 

 

 
  

 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 Via de fleksible midlerti-
dige pladser på pleje-
hjemmet Irlandsvej at 
sikre ældre borgere en 
bedre rehabilitering efter 
hospitalsindlæggelse. 
 

Antallet af liggedage for 
færdigbehandlede patien-
ter reduceres med 391 
(svarende til 35 %) i for-
hold til Regnskab 2017. 
 

Løbende opfølgning på 
anvendelsen af kommu-
nens midlertidige pladser. 

4 Styrket koordinering af 
plejeindsatsen på pleje-
hjem, for at sikre borger-
inddragelse i plejeind-
sats. 
 

Alle borgere tilbydes en 
årlig samtale med pleje-
personalet om indsats og 
handleplan. 
 

Løbende opfølgning på 
antallet af afholdte sam-
taler. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Plejeboliggarantien er generelt set overholdt med en gennemsnitlig ventetid på 47 
dage. Der har dog været 22 borgere, hvor garantien ikke kunne overholdes.  
 
Ad 2)  
Der er indgået aftaler med to lægehuse om at fungere som plejehjemslæger på pleje-
hjemmene Pyrus Allé og Tagenshus. Desuden er kommunen i dialog med en tredje 
læge om opstart som plejehjemslæge tilknyttet plejehjemmet Ugandavej i løbet af 
2020. 
Iht. gældende aftale kan en plejehjemslæge have op til 30 patienter. Lægen tilknyttet 
Pyrus Allé har 30 patienter tilknyttet, svarende til 62 % af beboerne. Lægen tilknyttet 
Tagenshus startede op ultimo 2019 og har ved årets afslutning 22 patienter, svarende 
til 40 %. 
 
Ad 3)  
Antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter kan ikke opgøres for 2019 grundet 
fejl hos Sundhedsdatastyrelsen.  
Der har været 271 borgere på en døgnplads, mens der har været 72 borgere på en 
dagflexplads i 2019. 
 
Ad 4) 
Alle borgere på kommunens plejehjem er blevet tilbudt samtale med plejepersonalet 
om indsats og handleplan. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Plejehjem, daghjem, mv. 

 

 
  

 

Specielle bemærkninger 

04.62.90 Andre sundhedsudgifter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.309.950 0 2.309.950 1.166.769 -1.143.181 
-851.020 0 -851.020 -84.507 766.513 

 
Funktionen vedrører betaling for liggedage på hospitaler efter raskmelding, mens der 
eksempelvis ventes på installation af hjælpemidler, midlertidig plejehjemsplads eller lig-
nende. En del af betalingen tilbageføres til kommunerne efter en fastfordelingsnøgle og 
registreres således som indtægt.  
 
Kommunen har i de seneste år igangsat flere indsatser for at nedbringe antallet af lig-
gedage, blandt andet via fleksible plejehjemspladser og et akutteam, hvorfor en positiv 
udvikling er forventelig. I 2019 har Sundhedsdatastyrelsen imidlertid været meget ud-
fordret i både opgørelse og opkrævning af liggedage, ligesom mange delelementer fra 
sundhedsvæsenet er afregnet samlet. Regnskabsresultatet skal derfor ses i sammen-
hæng med funktioner på tværs af serviceområder, og er behæftet med en vis usikker-
hed.  
 
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
244.932.200 4.419.708 249.351.908 250.574.541 1.222.633 
-55.031.333 -1.796.737 -56.828.070 -55.247.535 1.580.535 

 
Merudgiften skyldes primært højere udgifter til SOSU-elever end budgetteret, hvilket 
særligt kan tilskrives et stigende optag i sidste halvår. 
   
Mindreudgiften skyldes primært, at kommunen har solgt færre plejehjempladser end 
budgetteret.   
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Hjemmehjælp og primærsygepleje 

 

 
  

 

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 127.015 6.465 133.479 132.551 -928 
Løn 107.619 6.260 113.880 113.977 97 
Driftsudgifter 23.337 1.004 24.342 24.641 299 
Driftsindtægter -3.942 -800 -4.742 -6.066 -1.324 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   127.015 6.465 133.479 132.551 -928 
Personlig og 
praktisk hjælp 
og madservice 
(hjemmehjælp)  

053026 U 90.648 4.149 94.797 91.710 -3.087 

  I -3.942 -800 -4.742 -6.066 -1.324 
Hjemmesyge-
pleje 

053028 U 34.693 3.031 37.724 40.504 2.779 

Plejevederlag 
og hjælp til sy-
geartikler 
o.lign. ved pas-
ning 

053036 U 2.055 6 2.061 2.157 96 

Personlig 
støtte og pas-
ning af perso-
ner med handi-
cap mv. 

053839 U 3.561 78 3.639 4.246 607 

 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Fokus på effekter og ef-
fektiv indsats. 

At effektiviteten i den 
kommunale hjemmepleje 
stiger med 3 % i forhold 
til 2017. 
 

Indgår som del i en må-
nedlig opfølgning på om-
rådet. 

2 Optimering af den bor-
gernære kvalitet ved 
planlægning og levering 
af pleje- og omsorgsydel-
ser. 

Med CURA og FSIII for-
bedres kvaliteten i sags-
behandlingen og borger-
inddragelsen øges, hvil-
ket reducerer antallet af 
klager i forhold til 2018. 
 

Kvartalsvis opfølgning på 
brugen af systemet 
CURA som styringsværk-
tøj ved planlægning og 
levering af pleje- og om-
sorgsydelser. 

3 At styrke koordinering af 
plejeindsatsen i hjemme-
plejen, for at sikre borger-
inddragelse i plejeind-
sats. 

Alle borgere tilbydes en 
årlig samtale med pleje-
personalet om indsats og 
handleplan. 
 

Løbende opfølgning på 
antallet af afholdte sam-
taler. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Hjemmehjælp og primærsygepleje 

 

 
  

 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Effektiviteten i den kommunale hjemmepleje har i 2019 været lidt under 50 pct. og såle-
des ikke kunnet opfylde målsætningen. En beregnet effektivitetsprocent påvirkes af 
mange faktorer, men den manglende effektivisering kan især tilskrives implementering 
af et nyt omsorgssystem og visitationssprog, men også en fortsat stigning i sygeplejeti-
mer, som er mere komplicerede og tidskrævende. 
 
Ad 2) 
Implementering af CURA og visitationssproget Fælles Sprog III har medført bedre 
overlevering af informationer og har potentiale til at optimere planlægning og levering 
af pleje- og omsorgsydelser. Den optimerende proces er langt fra færdig, men vurderes 
allerede i 2019 at have haft positive resultater. Beklageligvis understøtter systemet ikke 
en fuldstændig registrering af klager, hvorfor resultatkravet ikke kan måles. På bag-
grund af den daglige brug og kvartalsvise opfølgning med både CURA og Fælles 
Sprog III, er det imidlertid forvaltningens klare overbevisning, at det på længere sigt 
kan medvirke til en højnet kvalitet i den samlede ældrepleje. 
 
Ad 3) 
Borgere med behov, er blevet tilbudt samtaler om indsats og handleplan med plejeper-
sonalet. Dette har medvirket til at styrke koordinering af plejeindsatsen i hjemmeplejen. 
 
Specielle bemærkninger 
 

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
90.647.873 4.149.317 94.797.190 91.710.144 -3.087.046 
-3.942.281 -800.000 -4.742.281 -6.066.262 -1.323.981 

 
Mindreudgiften skyldes, at fordelingen mellem hjemmepleje- og sygeplejetimer er an-
derles end forudsat i budgettet. Dette skyldes ikke en generel vækst i timer, men at en 
højere andel af timerne er sygeplejetimer. 
 
Samlet set er der balance på funktionerne der vedrører levering af hjemmehjælp og sy-
gepleje. 
 
Merindtægten skyldes dels, at flere udenbys borgere har modtaget hjemmehjælp under 
ophold i kolonihaver eller lignende. Der har desuden været en stigning i madordning og 
egenbetaling for denne. 
 
05.30.28 Hjemmesygepleje    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
34.693.490 3.031.008 37.724.498 40.503.917 2.779.419 

 
Merudgiften skyldes fordelingen mellem hjemmepleje- og sygeplejetimer, hvor andelen 
af sygeplejetimer er vokset i 2019. Samlet set er der balance på funktion 05.30.26 og 
05.30.28.  
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Hjemmehjælp og primærsygepleje 

 

 
  

 

 
 
 
 
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.560.848 78.397 3.639.245 4.246.280 607.035 

 
Merudgiften skyldes, at flere personer end budgetteret har valgt at ansætte familiemed-
lemmer i stedet for kommunalt personale til personlig støtte og pasning.  
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Sociale formål og omsorgsarbejde 

 

 
  

 

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 5.778 25 5.803 5.613 -190 
Løn 2.756 21 2.777 2.976 198 
Driftsudgifter 3.646 3 3.650 3.336 -314 
Driftsindtægter -625 0 -625 -698 -74 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   5.778 25 5.803 5.613 -190 
Forebyggende 
indsats samt 
aflastningstil-
bud målrettet 
mod primært 
ældre 

053029 U 4.698 25 4.722 4.666 -57 

  I -625 0 -625 -698 -74 
Frivilligt socialt 
arbejde og øv-
rige sociale for-
mål 

057299 U 1.705 0 1.705 1.646 -59 

 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Stille fysiske rammer til 
rådighed for borgernes 
selvudfoldelse. 

Aktiviteterne i pensionist-
husene skal svare til bor-
gernes behov. 

Løbende opfølgning og 
dialog med brugerne og 
de ansatte i pensionist-
husene. 
 

2 Understøtte politisk mu-
lighed for prioritering af 
konkret lokalforankret fri-
villigt sociale arbejde. 
 

Sundheds- og Omsorgs-
udvalgets beslutninger 
følges. 

Løbende opfølgning. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav  
 
Ad 1) 
Fysiske rammer er stillet til rådighed for borgerne selvudfoldelse, der sammen med 
kompetent og kreativt personale har dannet rammen om mange forskellige aktiviteter. 
Alle har det til fælles, at de er iværksat i dialog med borgerne og med fokus på at tilgo-
dese borgernes forskelligartede ønsker og behov. 
 
Ad 2) 
Sundheds- og Omsorgsudvalget har givet tilskud til det frivillige sociale arbejde med 
udgangspunkt i aktiviteter, der er mest muligt lokalt forankret i kommunen.  
Tilskuddene er blevet bevilget med udgangspunkt i ulønnet socialt arbejde og med rod 
i kommunen eller nærområdet.  
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 27.925 0 27.925 26.899 -1.026 
Driftsudgifter 29.254 97 29.351 27.509 -1.842 
Driftsindtægter -1.329 -97 -1.426 -611 816 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   27.925 0 27.925 26.899 -1.026 
Busdrift 023231 U 1.761 0 1.761 2.897 1.136 
Hjælpemidler, 
forbrugsgoder, 
boligindretning 
og befordring 

053031 U 12.030 0 12.030 10.791 -1.240 

  I -56 0 -56 0 56 
Hjælpemidler, 
forbrugsgoder, 
boligindretning 
og befordring 

053841 U 15.463 97 15.560 13.822 -1.738 

  I -1.273 -97 -1.370 -611 760 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 At overholde de politisk 
fastsatte sagsbehand-
lingstider på ansøgninger 
om hjælpemidler, for-
brugsgoder, biler og bo-
ligændringer. 
 

At sagsbehandlingsfri-
sterne overholdes i 95 % 
af sagerne, idet mangel-
fulde oplysninger kan for-
sinke. 

På baggrund af statistik 
materiale udarbejdes ½- 
årlige rapporteringer til 
det politiske udvalg. 

2 At Ankestyrelsens prin-
cipafgørelser følges. 

At Ankestyrelsen giver 
medhold i 95 % af de ind-
sendte sager fra hjælpe-
middelteamet. 
 

På baggrund af statistik 
materiale udarbejdes ½- 
årlige rapporteringer til 
det politiske udvalg. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der er for borgere i Tårnby og Dragør kommuner blevet afgjort 3.795 ansøgninger om 
hjælpemidler i 2019.  
Af disse er ca. 93 % afgjort inden for den frist kommunalbestyrelsen har fastsat, som 
ønskelig længste sagsbehandlingstid. Målsætningen er, at sagsbehandlingsfristerne 
overholdes i 95 % af sagerne. Målet er således ikke opnået. 
 
Det er vurderingen, at driftsproblemer med overgangen til Cura samt særligt Dragør 
Kommunes overgang til Cura Hjælpemidler, har haft en afgørende indflydelse på mu-
lighederne for at nå målsætningen på minimum 95 %.  
Disse problemstillinger er drøftet med Dragør Kommune, der medgiver, at implemente-
ringen af Cura Hjælpemidler har været mere udfordrende end først antaget, og dermed 
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Hjælpemidler 

 

 
  

 

en væsentlig årsag til den manglende målopfyldelse.  
Det er forventningen, at de udfordrende driftsforhold ikke vil være så udtalte i 2020. 
 
Ad 2)  
Der er i 2019 modtaget 60 afgørelser fra Ankestyrelsen på hjælpemiddelområdet. 
Heraf er 9 sager hjemvist til fornyet behandling. Der er givet medhold i 49 sager og 2 
sager er omgjort. 
 
Dette svarer til, at Ankestyrelsen har givet medhold i 82 % af sagerne efter første be-
handling, hvilket er en stigning på 3,8 % i forhold til 2018. Målet på de 95 % er således 
endnu ikke nået, men det endelige resultat afhænger dog af udfaldet af de resterende 
9 sager, der efter anden behandling kan bringe medholdsprocenten op. 
 
Specielle bemærkninger 
 
05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (ældre) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
12.030.032 -5 12.030.027 10.790.511 -1.239.516 

-56.074 0 -56.074 0 56.074 
 
Mindreudgiften skyldes blandt andet færre ansøgninger på gængse hjælpemidler og 
forbrugsgoder samt syn og kommunikation. 
  
Indtægten vedrører mellemkommunale betalinger og er bogført samlet på funktion 
05.38.41.  
 
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (handi-
cap) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
15.463.145 96.723 15.559.868 13.821.590 -1.738.278 
-1.273.338 -96.718 -1.370.056 -610.526 759.530 

 
Regnskabsresultatet er et udtryk for et generelt fokus på optimering af ressourcean-
vendelsen, men også mindreudgifter til boligindretninger, støtte til køb af biler og inkon-
tinens- og stomihjælpemidler, hvor sidstnævnte er et resultat af et opsøgende projekt 
hvor tidlig råd og vejledning har kunnet reduceret forbruget af stomiposer. 
 

Mindreindtægten skyldes færre tilbagebetalinger fra borgere af lån til handicapbiler end 
budgetteret, hvilket også hænger sammen med mindreudgifter til området. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 233.729 1.952 235.682 240.405 4.723 
Løn 34.732 1.986 36.717 36.324 -394 
Driftsudgifter 202.462 -33 202.429 208.351 5.922 
Driftsindtægter -3.465 0 -3.465 -4.270 -805 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   233.729 1.952 235.682 240.405 4.723 
Aktivitetsbe-
stemt medfi-
nansiering af 
sundhedsvæ-
senet 

046281 U 182.100 0 182.100 183.565 1.465 

Genoptræning 
og vedligehol-
delsestræning 

046282 U 16.405 721 17.125 21.243 4.118 

  I -2.775 0 -2.775 -3.641 -866 
Fysioterapi 046284 U 7.003 0 7.003 6.894 -108 
Kommunal 
tandpleje 

046285 U 17.437 779 18.216 18.232 16 

  I -257 0 -257 -198 59 
Sundheds-
fremme og fo-
rebyggelse 

046288 U 6.382 270 6.652 6.307 -344 

  I -433 0 -433 -431 1 
Kommunal 
sundhedstjene-
ste 

046289 U 5.318 100 5.418 5.522 104 

  I 0 0 0 0 0 
Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 1.722 0 1.722 2.040 318 

Forebyggende 
indsats samt 
aflastningstil-
bud 

053029 U 827 84 910 869 -41 

 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Øget livskvalitet gennem 
træning. 

95 % skal have forbedret 
sit funktionsniveau efter 
endt trænings- og rehabi-
literingsindsats. 
  

Indgår som del af regn-
skabsaflæggelsen. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

2 Sundhedsfremme gen-
nem forebyggelse og 
hjælp til at varetage egen 
sundhed. 

1 årligt forebyggende 
hjemmebesøg for bor-
gere over 80 år samt bor-
gere over 65 år med sær-
lige behov. 
Tilbud om forebyggende 
hjemmebesøg til borgere 
i deres fyldte 75. år. 
 
Iværksættelse af alle 11 
forebyggelsespakker fra 
Sundhedsplan 2020.  
 

Indgår som del af regn-
skabsaflæggelsen. 

3 Sundhedsplejen under-
støtter barnet og famili-
ens mestringsevne. 
 

Børn og familier tilbydes 
hjemmebesøg og rådgiv-
ning/undersøgelser jvf. 
Sundhedsstyrelsens vej-
ledning om forebyggende 
sundhedsydelser til børn 
og unge (2011).  
 

Indgår som del af regn-
skabsaflæggelsen. 

4 Tandpleje. Antallet af huller i tæn-
derne skal være lavere 
end regionsgennemsnit-
tet. 
 

Indgår som del af regn-
skabsaflæggelsen. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Borgere i genoptræningsforløb testes ved opstart og afslutning med relevante funkti-
onstest. Til trods for, at kommunen har arbejdet på at trække data ud fra omsorgssy-
stemet, er der ikke fundet en model for dette endnu. Således, kan det ikke entydigt si-
ges, om resultatkravet er opnået. Kommunen håber på implementering af en holdbar 
løsning i samarbejde med leverandør i løbet af 2020. 
 
Ad 2)  
Borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er blevet tilbudt minimum 1 be-
søg i henhold til gældende lovgivning. Der er samlet aflagt 439 besøg, hvoraf 48 er be-
søg til særligt sårbare borgere i alderen 65-74 år og 329 besøg for borgere over 80 år.  
  
Indsatserne i Forebyggelsespakkerne er implementeret løbende i perioden 2014-2018 
og således afsluttet. I 2019 er igangsat evaluering af implementeringen af indsatserne i 
Forebyggelsespakkerne og 2020-Sundhedsplan for Tårnby Kommune. Denne forven-
tes afsluttet i 2020. 
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Ad 3) 
I 2019 har vi modtaget 484 nyfødte i Tårnby kommune. Alle nybagte mødre, som er ud-
skrevet inden for 72 timer fra fødestedet, har fået tilbudt barselsbesøg inden 5 dage. 
Familier med nyfødte har som minimum fået tilbudt det generelle sundhedsplejetilbud 
med 5 hjemmebesøg i det første leveår, jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning for 
børn og unge. 
 
Ad 4) Opgørelse og sammenligning af sundhedsdata for 2019 på såvel kommune- som 
landsniveau er i skrivende stund ikke offentliggjort. 
 
Specielle bemærkninger 
 
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
182.100.000 0 182.100.000 183.564.953 1.464.953 

 
Sundhedsministeriet valgte ultimo marts 2019 at fastfryse udgiftsniveauet for kommu-
nal medfinansiering i 2019, således at alle kommuner opkræves svarende til budgettet. 
Merforbruget skyldes udelukkende en efterregulering vedrørende sygesikring for 2018.   
 
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
16.404.956 720.537 17.125.493 21.243.326 4.117.833 
-2.775.092 0 -2.775.092 -3.640.891 -865.799 

 
Merudgiften skyldes højere udgifter til køb af specialiserede genoptræningsforløb, som 
regionen bevilliger. Forløbene er typisk for komplicerede til at kunne håndteres i kom-
munens eget tilbud, og skal derfor købes i andre kommuner eller private leverandører. 
 
Merindtægten skyldes, at flere borgere med almindelige genoptræningsplaner fra an-
dre kommuner er blevet behandlet i kommunens Sundhedscenter. Dette vedrører sær-
ligt Dragør kommune.  
 
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.381.888 269.854 6.651.742 6.307.347 -344.395 
-432.822 0 -432.822 -431.400 1.422 

 
Mindreudgiften skyldes perioder med vakante stillinger på særlige projekter, som fx 
faldforebyggelse.  
 
04.62.90 Andre sundhedsudgifter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.722.100 0 1.722.100 2.040.424 318.324 

 
Merudgiften skyldes en efterregulering af udgifter til hospice-ophold for 2018 samt hø-
jere niveau af udgifter til begravelseshjælp end budgetteret.  
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Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område omfatter udgifter til ydelserne a-
dagpenge, sygedagpenge, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrations-
ydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse samt personer i 
fleksjob og på førtidspension.  
 
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har serviceområderne:  
 
Arbejdsmarked 
Serviceområdet vedrører den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til forsikrede le-
dige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, flygtninge omfattet af integrationslov-
givningen, personer på ledighedsydelse eller i fleksjob samt borgere på revalidering el-
ler i ressourceforløb.  
 
Beskæftigelsesindsatsen skal støtte borgerne i at få eller bevare deres tilknytning på 
arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft.  
 
Jobcenteret udfører i henhold til den ret og pligt, der er forbundet med de modtagne 
ydelser individuelle indsatser efter borgers behov og arbejdsmarkedsparathed. 
 
Sygedagpenge 
Serviceområdet indeholder opgaver vedrørende sagsbehandling og den beskæftigel-
sesrettede indsats over for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb. 
Indsatsen har til formål at styrke fokus på arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet.   
 
Førtidspension og Boligstøtte 
Området omhandler tilkendelse af førtidspension, som kommunen medfinansierer, 
samt bidragsbetaling til Udbetaling Danmark vedr. boligstøtte og håndtering af person-
lige tillæg. 
 
Førtidspension har til formål at kompensere borgere med nedsat arbejdsevne for 
manglende arbejdsindkomst. 
 
Beregning og udbetaling af førtidspension foretages af Udbetaling Danmark og de 
kommunale opgaver begrænser sig til tilkendelse af førtidspensioner. 
 
Beregning og udbetaling af boligstøtte foretages i Udbetaling Danmark. Kommunens 
eneste opgave består i medfinansiering af boligstøtten. 
 
Udvalget samlet set 
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har et samlet korrigeret nettobudget på 
525,7 mill.kr. og et nettoregnskabsresultat på 525,5 mill. kr., hvilket betyder en netto 
mindreudgift på 0,2 mill. kr. Den minimale afvigelse skal ses i lyset af, at området er til-
ført ca. 32,5 mill. kr. i løbet af året, som følge af en mindre gunstig udvikling i antallet af 
overførselsmodtagere samt en omlægning af refusionsindtægter på aktivering. 
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Fordeling af Regnskabet fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 
 

 
 
1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Arbejdsmarkeds- og Be-
skæftigelsesudvalg 

493.177 32.524 525.701 525.482 -219 

 U 654.826 23.122 677.949 684.498 6.549 
 I -161.649 9.402 -152.247 -159.016 -6.768 
Arbejdsmarked   276.438 19.049 295.487 295.511 23 
 U 389.001 10.922 399.923 402.505 2.581 
 I -112.563 8.127 -104.436 -106.994 -2.558 
Sygedagpenge   67.265 5.375 72.640 70.408 -2.232 
 U 108.927 4.100 113.027 115.822 2.795 
 I -41.662 1.275 -40.387 -45.414 -5.027 
Førtidspension og bolig-
støtte 

  149.474 8.100 157.574 159.563 1.989 
U 156.898 8.100 164.998 166.171 1.173 
I -7.424 0 -7.424 -6.608 816 

 
 
 

Arbejdsmarked

295.511 kr.

56%

Sygedagpenge

70.408 kr.

14%

Førtidspension 

og boligstøtte

159.563 kr.

30%
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 276.438 19.049 295.487 295.511 23 
Løn 8.941 1.099 10.040 8.776 -1.264 
Driftsudgifter 380.060 9.823 389.883 393.729 3.845 
Driftsindtægter -112.563 8.127 -104.436 -106.994 -2.558 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   276.438 19.049 295.487 295.511 23 
Beboelse 002511 U 317 -66 251 98 -153 
  I -98 0 -98 -95 3 
Selvforsørgel-
ses- og hjem-
rejse-program 
eller introdukti-
ons-program-
mer 

054660 U 17.373 0 17.373 9.442 -7.932 

  I -14.996 0 -14.996 -9.862 5.134 
Kontanthjælp 
til udlændinge 
omfattet af in-
tegrations-pro-
grammer 

054661 U 14.540 0 14.540 8.305 -6.235 

  I -3.693 0 -3.693 -2.172 1.521 
Kontant- og 
uddannelses-
hjælp 

055773 U 79.632 9.600 89.232 89.134 -98 

  I -18.454 0 -18.454 -20.114 -1.660 
Afløb og tilba-
gebetaling mv.  

055775 I 0 0 0 -20 -20 

Dagpenge til 
forsikrede le-
dige 

055778 U 67.499 0 67.499 75.827 8.328 

Revalidering 055880 U 4.994 0 4.994 6.059 1.064 
  I -1.004 0 -1.004 -1.321 -317 
Løntilskud m.v. 
til personer i 
fleksjob og per-
soner i løntil-
skud 

055881 U 77.663 0 77.663 88.440 10.777 

  I -37.142 0 -37.142 -45.574 -8.432 
Ressourcefor-
løb og jobafkla-
rings- forløb 

055882 U 60.996 -329 60.666 50.712 -9.954 

  I -16.417 0 -16.417 -10.646 5.772 
Ledigheds-
ydelse 

055883 U 22.074 0 22.074 24.561 2.487 

  I -4.591 0 -4.591 -5.121 -529 
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Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Driftsudgifter til 
den kommu-
nale beskæfti-
gelsesindsats 

056890 U 31.938 508 32.446 40.106 7.660 

  I -9.542 9.325 -217 -5.766 -5.549 
Beskæftigel-
sesindsats for 
forsikrede le-
dige 

056891 U 6.900 0 6.900 4.205 -2.695 

  I -2.937 0 -2.937 -1.887 1.050 
Beskæftigel-
sesordninger 

056898 U 3.870 0 3.870 3.057 -813 

  I -2.807 0 -2.807 -2.636 171 
Jobcentre 064553 U 1.206 1.209 2.415 2.559 144 
  I -880 -1.198 -2.079 -1.780 298 

 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Flere ledige skal i ordi-
nær uddannelse eller or-
dinær beskæftigelse. 

Et overordnet fald i for-
sørgelsesmodtagere på 
6,1 % i forhold til Regn-
skab 2017, svarende til et 
gennemsnitligt antal hel-
årsmodtagere på 2.377. 
 

Forvaltning/Jobcenter fo-
retager månedlig opfølg-
ning på sagsbehandlerni-
veau på målopfyldelsen 
og statusrapporterer til 
udvalg.  
 

2 Fokus på effekter og kor-
test mulig varighed. 

En gennemsnitlig medfi-
nansieringsgrad på højst 
69,8 %. 

Forvaltning/Jobcenter fo-
retager månedlig opfølg-
ning på sagsbehandler 
niveau om målopfyldel-
sen og statusrapporterer 
til udvalg.  
 

3 Omkostningseffektiv akti-
veringsindsats. 

Overholdelse af aktive-
ringsbudgettet. 

Forvaltning/Jobcenter le-
verer månedlig statusrap-
portering med handlings-
anvisninger til budget-
overholdelse. 
 

4 Høj kvalitet og effektivitet 
i sagsbehandlingen. 
 

At andelen af sager, der 
hjemvises og ændres i 
Ankestyrelsen er lavere 
end landsgennemsnittet. 
 

Måles og fremlægges 
halvårligt på baggrund af 
Ankestyrelsens statistik-
ker. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1)  
Der har i gennemsnit været 2.682 helsårspersoner, hvilket er højere end målet. Dette 
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skyldes både udgangspunktet ved årets start samt udviklingen i løbet af 2019. Især har 
udviklingen i 2019 afveget fra landsgennemsnittet, hvor det generelle fald i modtagere 
har været større end i Tårnby Kommune. 
 
Ad 2) 
Målet er ikke opfyldt, da der i gennemsnit har været en medfinansieringsgrad på 71,9 
% i 2019.  
 
Ad 3) 
Aktiveringsbudgettet er overholdt. Dette skyldes blandt andet en omkostningseffektiv 
minimumsaktivering på tværs af målgrupper. 
 
Ad 4)  
Der har i 1. halvår 2019 været 1 sag, som Ankestyrelsen har ændret/ophævet eller 
hjemvist på Loven om aktiv beskæftigelse. Det svarer til 16,7 % af de prøvede sager i 
Ankestyrelsen. På landsplan gælder det 23,9 % af sagerne. Hermed er målet opfyldt. 
 
Specielle bemærkninger 
 

00.25.11 Beboelse 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
316.525 -65.588 250.937 98.315 -152.622 
-98.191 0 -98.191 -95.000 3.191 

 
På funktionen registreres udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Antallet af 
flygtninge og behovet for boliger har de seneste år været faldende, og mindreudgif-
terne afspejler således, at kun de mest omkostningseffektive boliger har været an-
vendt.  
 
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram-
mer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
17.373.133 0 17.373.133 9.441.567 -7.931.566 

-14.996.337 0 -14.996.337 -9.862.139 5.134.198 
 
Mindreudgiften skyldes, at den forventede stigning i danskuddannelse, integrationsind-
sats mv. ikke er blevet realiseret. Dette skyldes blandt andet, at antallet af familiesam-
menføringer har været lavere end forventet.  
 
Mindreindtægten skyldes, at der som følge af færre udgifter, er hjemtaget mindre i refu-
sion.  
 
 
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
14.540.302 0 14.540.302 8.305.341 -6.234.961 
-3.693.234 0 -3.693.234 -2.172.130 1.521.104 

 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til kontanthjælp til udlændinge om-
fattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for 
flygtninge og familiesammenførte udlændinge. 
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Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 
Arbejdsmarked 

 

 
  

 

Både udgifts- og indtægtsafvigelser skyldes færre tilkendelser af integrationsydelse 
end budgetteret.  
 
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
79.631.515 9.600.000 89.231.515 89.133.578 -97.937 

-18.454.358 0 -18.454.358 -20.114.327 -1.659.969 
 
Merindtægten skyldes en stigning i refusionen grundet ca. 60 flere helårspersoner end 
budgetteret. Der har i alt været 701 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 
98.458 kr., mens forventningen oprindeligt var 644 helårspersoner til en nettogennem-
snitspris på 94.996 kr.  
 
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
67.498.855 0 67.498.855 75.826.534 8.327.679 

 
Afvigelsen skyldes flere helårsmodtagere end budgetteret, som dog i mindre grad imø-
degås af lavere gennemsnitspriser. Der har i alt været 748 helårspersoner til en gen-
nemsnitspris på 101.372 kr., mens forventningen var 644 helårspersoner til en gen-
nemsnitspris på 104.812 kr.  
 
05.58.80 Revalidering    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.994.346 0 4.994.346 6.058.511 1.064.165 

-1.003.863 0 -1.003.863 -1.320.690 -316.827 
 
Merforbruget skyldes flere helårspersoner end budgetteret. Der har i 2019 været 32 
helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 148.057 kr., mens forventningen var 27 
helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 147.796 kr.  
 
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
77.662.737 0 77.662.737 88.439.892 10.777.155 

-37.142.347 0 -37.142.347 -45.574.154 -8.431.807 
 
Merudgiften skyldes dels et højere antal helårspersoner end budgetteret. Der har såle-
des været 439 helårsmodtagere til en nettogennemsnitspris på 97.644 kr. mod de bud-
getterede 409 helårsmodtagere til en nettogennemsnitspris på 99.072 kr. 
 
Merindtægten skyldes, at der som følge af flere udgifter, er hjemtaget mere i refusion.  
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
60.995.589 -329.193 60.666.396 50.712.356 -9.954.040 

-16.417.385 0 -16.417.385 -10.645.504 5.771.881 
 
Både mindreudgift og -indtægt skyldes en kontoplansændring, der betyder at udgifter til 
aktivering ikke længere afholdes på denne funktion, men i stedet på 05.68.90. Udgif-
terne er omfattet af 50 procent statsrefusion.  
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Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 
Arbejdsmarked 

 

 
  

 

Efter kontoplansændringen vedrører funktionen således udelukkende overførselsudgif-
ter og statsrefusion af disse. Der har i 2019 i alt været 355 helårspersoner til en netto-
gennemsnitspris på 112.644 kr., mod budgetteret 339 helårspersoner til en nettogen-
nemsnitspris på 113.152 kr.  
 
05.58.83 Ledighedsydelse    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
22.073.844 0 22.073.844 24.561.318 2.487.474 
-4.591.360 0 -4.591.360 -5.120.560 -529.200 

 
Merudgiften skyldes flere helårspersoner end forventet, som dog i høj grad bliver imø-
degået af lavere gennemsnitspriser. Der har i 2019 været 154 helårspersoner til en 
gennemsnitspris på 126.239 kr., mens der var budgetteret med 114 helårspersoner til 
en gennemsnitspris på 153.355 kr. 
 
Merindtægten skyldes mere refusion som følge af flere udgifter end forventet.  
 
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
31.938.164 507.664 32.445.828 40.105.902 7.660.074 
-9.541.693 9.325.082 -216.611 -5.765.780 -5.549.169 

 
Både mindreudgift og -indtægt skyldes en kontoplansændring, der betyder at udgifter til 
aktivering af ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbsmodtagere afholdes på denne 
funktion, og ikke på 05.58.82 som budgetlagt. Udgifterne til disse målgrupper er omfat-
tet af 50 procent statsrefusion.  
 
Aktivering af alle andre målgrupper er fra 2019 ikke længere omfattet af direkte statsre-
fusion. Her kompenseres kommunen i stedet over bloktilskuddet. 
 
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.900.123 0 6.900.123 4.204.718 -2.695.405 

-2.936.823 0 -2.936.823 -1.886.985 1.049.838 
 
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til personlig assistance til personer med handicap 
i erhverv end forventet. Udgifterne dækker blandet andet over tegnsprogstolkning. Ord-
ningen er omfattet af 50 % statsrefusion, hvorfor mindreudgiften har medført en tilsva-
rende mindreindtægt. 
 
05.68.98 Beskæftigelsesordninger 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.870.166 0 3.870.166 3.057.431 -812.735 

-2.806.972 0 -2.806.972 -2.636.365 170.607 
 
Både mindreudgifter og -indtægter skyldes primært, at den regionale uddannelsespulje 
ikke er anvendt i så stort omfang som budgetteret. Puljen er omfattet statsrefusion. 
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Arbejdsmarked 

 

 
  

 

06.45.53 Jobcentre    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.205.822 1.209.365 2.415.187 2.559.054 143.867 
-880.141 -1.198.375 -2.078.516 -1.780.251 298.265 

 
Mindreindtægten vedrører, at indtægten på den statslige pulje ”Flere skal med” ikke er 
udbetalt til kommunen i 2019, og derfor i stedet indgår i regnskabet for 2020.   
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Sygedagpenge 

 

 
  

 

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 67.265 5.375 72.640 70.408 -2.232 
Driftsudgifter 108.927 4.100 113.027 115.821 2.794 
Driftsindtægter -41.662 1.275 -40.387 -45.414 -5.027 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   67.265 5.375 72.640 70.408 -2.232 
Sygedagpenge 055771 U 103.092 4.100 107.192 109.906 2.713 
  I -39.381 0 -39.381 -44.279 -4.898 
Driftsudgifter til 
den kommu-
nale beskæfti-
gelsesindsats 

056890 U 4.311 0 4.311 4.830 519 

  I -2.156 1.275 -881 -982 -101 
Sekretariat og 
forvaltninger 

064551 U 1.523 0 1.523 1.071 -452 

  I -125 0 -125 -138 -13 
Jobcentre 064553 U 0 0 0 15 15 
  I 0 0 0 -15 -15 

  
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Flere sygedagpengemod-
tagere skal blive selvfor-
sørgende 
 

Antallet af sygedagpen-
gemodtagere skal på ni-
veau med 2016, sva-
rende til 499 – det er et 
fald på 6,5 % ift. 2017. 
 

Der følges op i forbin-
delse med den måned-
lige 
ledelsesinformation. 

2 Høj kvalitet og effektivitet 
i sagsbehandlingen. 
 

At andelen af sager, der 
hjemvises og ændres i 
Ankestyrelsen er lavere 
end landsgennemsnittet. 
 

Måles og fremlægges 
halvårligt på baggrund af 
Ankestyrelsens statistik-
ker. 

 
Ad 1)  
Det gennemsnitlige antal helårspersoner på sygedagpenge har i 2019 været 573 hel-
årspersoner. Målet er således ikke opfyldt. En af årsagerne til at målet ikke er opfyldt 
er, at der har været flere helårspersoner end budgetteret.  
 
Ad 2)  
Der har i 1. halvår 2019 været 2 sager, som er ændret/ophævet eller hjemvist af anke-
styrelsen. Det svarer til 14,3 % af de prøvede sager i Ankestyrelsen. På landsplan lig-
ger procenten på 14,8 % af sagerne. Hermed er målet opfyldt. 
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Sygedagpenge 

 

 
  

 

Specielle bemærkninger 
 
05.57.71 Sygedagpenge    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
103.092.315 4.100.000 107.192.315 109.905.516 2.713.201 
-39.381.266 0 -39.381.266 -44.279.382 -4.898.116 

 
Merudgiften skyldes flere helårspersoner end budgetteret. Der har i 2019 i alt været 
573 helårsmodtagere, mod de budgetterede 499. 
 
Merindtægterne skyldes til dels at der har været flere modtagere. Derudover har refusi-
onsprocenten været højere end forventet som følge af en stigning i modtagere i sidste 
del af 2019. Modtagerne har således haft lavt varighed, hvilket udløser højere refusion 
til kommunen. 
 
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.311.188 0 4.311.188 4.830.011 518.823 

-2.155.594 1.274.918 -880.676 -981.510 -100.834 
  
Merudgiften skyldes, at en højere andel af driftsudgifterne har været anvendt til syge-
dagpengemodtagere end budgetteret.  
 
Merindtægten skyldes, at udgifterne i mindre grad er omfattet af statsrefusion. Tidligere 
har funktionen været omfattet af 50 pct. statsrefusion, hvilket er ændret i 2019 grundet 
refusionsomlægning. 
 
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.523.339 0 1.523.339 1.071.337 -452.002 
-125.311 0 -125.311 -138.388 -13.077 

 
Mindreudgiften skyldes, at der er anvendt færre udgifter til sundhedskoordinator-funkti-
onen end forudsat i budgettet. 
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Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 
Førtidspension og boligstøtte 

 

 
  

 

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 149.474 8.100 157.574 159.563 1.989 
Driftsudgifter 156.898 8.100 164.998 166.171 1.173 
Driftsindtægter -7.424 0 -7.424 -6.608 816 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   149.474 8.100 157.574 159.563 1.989 
Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 200 0 200 110 -91 

Repatriering 054665 U 231 0 231 527 296 
  I -231 0 -231 -734 -503 
Førtidspension 
tilkendt 1. juli 
2014 eller se-
nere 

054866 U 43.974 8.100 52.074 51.392 -682 

  I -60 0 -60 0 60 
Personlige til-
læg m.v. 

054867 U 7.378 0 7.378 7.496 119 

  I -3.442 0 -3.442 -3.508 -66 
Førtidspension 
tilkendt før 1. 
juli 2014 

054868 U 77.939 0 77.939 77.969 30 

  I -2.220 0 -2.220 -1.166 1.054 
Sociale formål 055772 U 2.194 0 2.194 2.068 -126 
  I -1.472 0 -1.472 -1.200 272 
Boligydelse til 
pensionister - 
kommunal 
med-finansie-
ring 

055776 U 14.453 0 14.453 15.644 1.191 

Boligsikring - 
kommunal 
med-finansie-
ring 

055777 U 10.346 0 10.346 10.785 439 

Frivilligt socialt 
arbejde og øv-
rige sociale for-
mål 

057299 U 183 0 183 180 -3 
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Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 
Førtidspension og boligstøtte 

 

 
  

 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Sikre at flest muligt fast-
holdes på arbejdsmarke-
det. 

Antallet af ny-tilkendelser 
af førtidspension holder 
et stabilt niveau i forhold 
til 2017.  

Forvaltningen udarbejder 
statistik i forbindelse med 
budgetopfølgning til  
udvalget. 
 

2 Personlige tillæg ydes i 
de situationer, hvor ansø-
gerens økonomiske for-
hold er særligt vanskelige 
og til rimelige formål. 

Der anlægges en tilpas 
stram vurdering i sager 
om personlige tillæg. 

Løbende opfølgning på 
Ankestyrelsens afgørel-
ser samt praksiskoordi-
nering. 
 
 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der er i 2019 tilkendt 129 nye førtidspensioner, hvilket er en stigning på 37 % i forhold 
til 2018, hvor der blev tilkendt 94 nye førtidspensioner. I 2017 blev der tilkendt 85 nye 
førtidspensioner. Der ses således en stigning i antallet af nytilkendelser igennem de 
seneste 3 år, selvom der ikke er ændringer i betingelserne for at få tilkendt førtidspen-
sion. 
 
Udviklingen skyldes primært tilgang fra andre målgrupper, men også at flere borgere 
har søgt seniorførtidspension, end tidligere år. 16 % af nytilkendelserne i 2019 er seni-
orførtidspensioner. 
 
Ad 2) 
Der er i 2019 ikke indkommet flere klager over afgørelser om personlige tillæg end tidli-
gere, ligesom der ikke har været ændringer i antallet af hjemvisninger fra Ankestyrel-
sens side. 
 
Det er derfor vurderingen, at der har været god overensstemmelse mellem de skøns-
mæssige vurderinger i Socialcentret og Ankestyrelsens forskellige udmeldinger om 
praksis, så som principafgørelser og øvrig praksiskoordinering. 
 
Specielle bemærkninger 
 

05.46.65 Repatriering    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
230.686 0 230.686 526.666 295.980 

-230.686 0 -230.686 -733.726 -503.040 
 
Afvigelsen skyldes, at flere personer end budgetteret har benyttet sig af tilbuddet. Re-
patriering er omfattet af 100 pct. statsrefusion, hvorfor afvigelsen figurerer på både ud-
gifts- og indtægtssiden. 
 
Merindtægten skyldes, at der udover 100 pct. refusion også gives et resultattilskud for 
hver borger, der har benyttet tilbuddet om repatriering. Dette vedrører i 2019 ca. 0,2 
mill. kr. 
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Førtidspension og boligstøtte 

 

 
  

 

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
43.974.142 8.100.000 52.074.142 51.392.228 -681.914 

-59.648 0 -59.648 0 59.648 
 
Mindreudgiften skyldes, at andelen af førtidspensionister, der er tilkendt efter 1. juli 
2014 har været lavere end forventet.  
 
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
77.939.368 0 77.939.368 77.969.228 29.860 
-2.220.082 0 -2.220.082 -1.166.478 1.053.604 

 
Mindreindtægten skyldes mindre mellemkommunal refusion end budgetteret. 
 
05.57.72 Sociale formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.194.051 0 2.194.051 2.068.256 -125.795 

-1.472.139 0 -1.472.139 -1.199.805 272.334 
 
Mindreudgiften skyldes primært et lavere behov for hjælp til udsatte lejere jf. §81a end 
budgetteret.  
 
Mindreindtægten skyldes mindre refusion som følge af et lavere behov for hjælp til bl.a. 
flytning. 
 
05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
14.452.987 0 14.452.987 15.643.664 1.190.677 

 
Merudgiften skyldes, at der har været flere udgifter til tilskud til lejebetaling af ældrebo-
liger end forventet. Boligydelse varetages af Udbetaling Danmark, hvorfor kommunen 
ikke selv har indflydelse på administrationen af området.  
 
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
10.346.429 0 10.346.429 10.785.240 438.811 

 
Der har været højere udgifter til boligsikring end forventet. Området varetages af Udbe-
taling Danmark, hvorfor kommunen ikke selv har indflydelse på administrationen af om-
rådet.  
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Hovedkonto 07 er en finansiel hovedkonto, der anvendes til renter, kurstab, 
kursgevinster, tilskud og udligning, momsrefusion og skatter. 
 
1.000 kr. (netto) Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Hovedkonto 7 -2.721.610 -20.878 -2.742.488 -2.741.944 544 
07.22 Renter af 

likvide aktiver 
-8.552 -1.000 -9.552 -8.521 1.031 

07.28 Renter af 
kortfristede 
tilgodehav-
ender i øvrigt 

100 -600 -500 -486 14 

07.32 Renter af 
langfristede 
tilgodehaven-
der 

-3.267 849 -2.418 -2.015 403 

07.35 Renter af 
udlæg 
vedrørende 
forsynings-
virksomheder 

38 0 38 4 -34 

07.52 Renter af 
kortfristet 
gæld i øvrigt 

25 0 25 7 -18 

07.55 Renter af 
langfristet 
gæld 

0 0 0 0 0 

07.58 Kurstab og 
kursgevinster 

1.600 -12.000 -10.400 -10.215 185 

07.62 Tilskud og 
udligning 

-562.625 -5.815 -568.440 -569.410 -970 

07.65 Refusion af 
købsmoms 

1.300 0 1.300 1.232 -68 

07.68 Skatter -2.150.228 -2.312 -2.152.540 -2.152.540 0 
 
På funktion 07.22 har det efterfølgende vist sig, at den ansøgte tillægsbevilling, har 
været unødvendig. 
  
Mindreindtægten på 07.32 skyldes generelt faldende rentesats på E-lån (lån til betaling 
af ejendomsskatter). 
 
Nettomerindtægten på 07.62 Tilskud og udligning skyldes en tilbagebetaling af for stort  
bidrag til KMF (den kommunale medfinansiering) på Sundhedsområdet.
 
 
 
 
 



139 

 

Balanceforskydninger 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

  

 

Hovedkonto 08 anvendes til registrering af de årlige forskydninger på kommunens fi-
nansielle status f.eks. forskydninger i tilgodehavender og gæld for både almindelige de-
bitor- og kreditorforskydninger, forskydninger på mellemregningskonti, fuldt refusions-
dækkende sociale udgifter og statsrefusion heraf, samt låneoptagelse og afdrag på lån. 
 

1.000 kr. (netto) Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. Bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Hovedkonto 8 -42.650 4.109 -38.541 -38.369 4.282 
0822 Forskydninger 

i likvide aktiver 
-53.696 4.109 -49.587 -61.713 -8.017 

0825 Forskydninger 
i tilgodehaven-
der hos staten 

3.000 0 3.000 -1.778 -4.778 

0828 Forskydninger 
i kortfristede 
tilgodehaven-
der i øvr. 

4.000 0 4.000 -35.930 -39.930 

0832 Forskydninger 
i langfristede 
tilgodehaven-
der 

6.508 0 6.508 30.901 24.393 

0835 Mellemværen-
der med sel-
skabsgjorte 
forsyningsvirk-
somheder 

-193 0 -193 -198 -5 

0838 Forskydninger 
i aktiver ved-
rørende beløb 
til opkrævning 

0 0 0 1 1 

0842 Forskydninger 
i aktiver tilhø-
rende fonds, 
legater 

0 0 0 498 498 

0845 Forskydninger 
i passiver til-
hørende 
fonds, legater 

0 0 0 -508 -508 

0851 Forskydninger 
i kortfristet 
gæld til staten 

-2.326 0 -2.326 -148 2.178 

0852 Forskydninger 
i kortfristet 
gæld i øvrigt 

0 0 0 30.478 30.478 

0855 Forskydninger 
i langfristet 
gæld 

56 0 56 29 -27 

På funktion 8.22 til 8.55 er der en nettoafvigelse på 4,2 mill. kr. i forhold til det oprinde-
lige budget. Dette skyldes primært betalinger til leverandører, hvor forskydningen mel-
lem regnskabsår 2018/2019 og 2019/2020 udgjorde 21,4 mill. kr., afregninger af moms 
og A-skat for 18,5 mill. kr., mens mellemregninger mellem regnskabsår 2018/2019 og 
2019/2020 udgjorde -39,6 mill. kr. 



 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
157 

 

   
  
   
   
   
   
   
   



141 
 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
155 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÅRNBY 
KOMMUNE 
ÅRSBUDGET 2015 
BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER 

 
OVERFØRTE UFORBRUGTE 

DRIFTSBEVILLINGER 
 



TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
143 

 

Tårnby Kommune har ikke i Regnskab 2019 overført driftsbevillinger til Budget 2020. 
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Personaleforbrug fordelt på områder  
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 138,260 
002510 Fælles formål 0,900 
002511 Beboelse 1,100 
002512 Erhvervsejendomme 0,510 
002513 Andre faste ejendomme 7,250 
002820 Grønne områder og naturpladser 48,950 
003231 Stadion og idrætsanlæg 57,700 
005895 Redningsberedskab 21,850 
Transport og infrastruktur 34,100 
022201 Fælles formål 26,750 
022205 Driftsbygninger og -pladser 0,850 
022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1,000 
023541 Lystbådehavne m.v. 5,680 
Undervisning og kultur 976,600 
032201 Folkeskoler 579,040 
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 11,450 
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25,150 
032205 Skolefritidsordninger 153,250 
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand-

lingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 
§ 20, stk. 2 og stk. 5 

82,800 

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 15,360 
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 5,570 
033250 Folkebiblioteker 48,850 
033560 Museer 7,500 
033561 Biografer 5,080 
033563 Musikarrangementer - Drift 12,030 
033564 Andre kulturelle opgaver 6,670 
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 8,650 
033876 Ungdomsskolevirksomhed 15,200 
Sundhedsområdet 73,390 
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 31,520 
046285 Kommunal tandpleje 21,410 
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 10,110 
046289 Kommunal sundhedstjeneste 10,350 
Sociale opgaver og beskæftigelse 1.508,19 
052510 Fælles formål 27,040 
052511 Dagpleje 74,660 
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 490,310 
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 58,180 
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 32,090 
053026 Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp 162,790 
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre 441,450 
053028 Kommunens levering af hjemmesygepleje 79,070 
053029 Forebyggende hjemmebesøg 28,910 
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053036 Plejevederlag til nærtstående 1,250 
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 
053839 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale 

problemer 
24,650 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 36,930 
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99) 4,760 
053859 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 3,550 
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 15,500 
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige 

uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkeds- 
ydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat 
i kommuner 

0,310 

056897 Seniorjob til personer over 55 år 26,740 
056898 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælp 0 
Fællesudgifter og administration 349,070 
064243 Valg m.v. 0,740 
064550 Administrationsbygninger 11,000 
064551 Sekretariat og forvaltninger 217,200 
064552 Fælles IT og telefoni 7,000 
064553 Jobcentre 69,970 
064554 Naturbeskyttelse 0,820 
064555 Miljøbeskyttelse 6,520 
064556 Byggesagsbehandling 4,440 
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,170 
064558 Det specialiserede børneområde 31,210 
Personaleforbrug i alt 3.079,610 

 
Eventuelle differencer i sammentællingerne, skyldes afrunding. 
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 Oprindelige Kommunens 
 lånebeløb/ garanti 
 restgæld 31. dec. 2019 
 
 
Regaranti for statsgaranterede lån 
 
Jyske Realkredit: 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 8, etape 1, Randkløvehuse 34.904.831  9.982.782 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 8, etape 2, Randkløvehuse 33.773.751  9.659.293 
 
Andelsboligforeningen Jonshøj 24.078.557  4.502.690 
 
Andelsboligforeningen Rødehøj 25.205.140  4.738.566 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. Enigheden (del af afd. 3) 41.056.698  11.742.215 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 5, Kastruphuse (Skovmarken) 14.582.285 4.170.533 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 3, Tårnbyparken 1-2 ("kilometerhuset") 16.940.212  4.844.901 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. Randkløvehuse, afsnit 3-4 (Falhøj) 110.754.239  74.492.833 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. Bredagergården 45.622.571  40.832.201 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 5, Kastruphuse 9.319.456  5.581.422 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
Afd. 5, Kastruphuse 27.978.616  27.978.616 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
Afd. 5, Kastruphuse 17.805.049  4.953.365  
 
 
Nykredit: 
 
Den selvejende institution Lufthavnsparken, 
Siirbo 12.867.000  2.796.381 
 
Postfunktionærernes Andels-Boligforening, 
Afd. 14, Holdkærs Ager, Tømmerup Haveby 106.540.000  23.462.885 
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 Oprindelige Kommunens 
 lånebeløb/ garanti 
 restgæld 31. dec. 2019 
 
LR Realkredit: 
 
Den almennyttige A/B Vibo, afd. 110, 
Gartnertoften 23.968.000  8.605.106 
 
 
Realkredit Danmark: 
 
Den selvejende institution Lufthavnsparken, 
Siirbo 4.214.359  871.951 
 
 
 
Beboerindskudslån 
 
56 lån 763.824  428.061 
Heraf er garantien vedrørende 11 lån opgjort 
pr. 31.12.2018, grundet manglende oplysninger 
fra banken. Garantibeløbet udgør 77.162 kr. 
af den samlede garanti.  
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 Oprindelige Kommunens 
 lånebeløb/ garanti 
 restgæld 31. dec. 2019 
 
Øvrige garantiforpligtelser 
 
CTR - Centralkommunernes Transmis- 
sionsselskab I/S: 
 
Lån optaget af CTR, for hvilke kommunen 
hæfter solidarisk med Frederiksberg,  
Gladsaxe, Gentofte og Københavns  
kommuner (Tårnby Kommune 5,0 %) 3.976.934.000 198.847.000 
 
 
ARC - I/S Amager Ressourcecenter: 
 
Lån optaget af I/S Amager Ressource- 
center, for hvilke kommunen hæfter  
solidarisk med København, Frederiksberg, 
Dragør og Hvidovre kommuner. Garantien 
er opgjort pr. 31. december 2018*. 
(Tårnby Kommune 6,82 %) 3.742.389.327 255.365.743 
 
 
ARC – I/S Amager Ressourcecenter: 
 
Garanti udstedt af I/S Amager Ressource- 
center vedrørende nedlukning og efterbe- 
handling af deponeringsanlægget AV Miljø,  
for hvilken kommunen hæfter solidarisk 
med København, Frederiksberg, 
Dragør og Hvidovre kommuner. Garantien 
er opgjort pr. 31.12.2018*.  
(Tårnby Kommune 6,82 %) 83.178.506  5.675.770 
 
 
Udbetaling Danmark: 
 
Lån optaget af Udbetaling Danmark, for  
hvilke kommunen hæfter solidarisk 
med samtlige 98 kommuner (Tårnby 
Kommune 0,74 %, jfr. fordelingsnøgle 
efter befolkningstal) 1.688.838.091  12.497.402 
 
 
Bygningsfonden Den Blå Planet: 
 
Kommunal underskudsgaranti for driften i 
Bygningsfonden Den Blå Planet, således at 
fonden kan godkendes som kulturinstitution 100.000  100.000 
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 Oprindelige Kommunens 
                                                                                lånebeløb/                               garanti 
                                                                                restgæld                       31. dec. 2019 
 
Bygningsfonden Den Blå Planet: 
 
Realkreditlån optaget af Bygningsfonden Den  
Blå Planet, for hvilket kommunen hæfter for 
betaling af 30,0 mill. kr. af restgælden 228.646.734  30.000.000 
 
 
Tårnbyforsyning Varme A/S: 
 
Lån optaget af Tårnbyforsyning Varme A/S i 
KommuneKredit, for hvilket kommunen  
hæfter som garant. 97.215.174  53.679.712 
 
 
Tårnbyforsyning Vand A/S: 
 
Lån optaget af Tårnbyforsyning Vand A/S i 
KommuneKredit, for hvilket kommunen  
hæfter som garant. 51.216.595  44.464.741 
 
 
Tårnbyforsyning Spildevand A/S: 
 
Lån optaget af Tårnbyforsyning Spildevand A/S i  
KommuneKredit, for hvilket kommunen  
hæfter som garant. 108.692.407  97.706.143 
 
 
                                                                                                                                                                

 
I alt 10.527.585.422 937.980.312 

 
 
* Det skal bemærkes at tallene for ARC – I/S Amager Ressourcecenter er pr. 31.12.2018, idet 
selskabet har oplyst, at man ikke kan frigive de respektive låne- og garantioplysninger, før sel-
skabets bestyrelse har godkendt regnskabet. 
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Eventualforpligtelser 
  
Trafikselskabet Movia: 
 
Trafikselskabet Movia finansieres ved billetsalg og tilskud fra samtlige kommuner og 
regioner øst for Storebælt. Lov om trafikselskaber siger ikke noget om hvem der hæfter 
for selskabsgælden. Restgælden på Movias lån pr. 31. december 2019 udgør i alt 
284.685.000 kr. Tårnby Kommunes ”andel” af gælden udgør 3.300.000 kr., baseret på 
vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag. 
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Pensionsforpligtelser 
  
Tjenestemænd ansat ved Tårnby Kommune december 2019:  

25 – 34 årige                        0 
  
35 – 44 årige                       2 
  
45 – 54 årige                       14 
  
55 – 65 årige 40 
  
66+ årige 2 
  
I alt  58 

  
Ifølge regnskab 2019 er forbrugt 28.588.432 kr. til tjenestemandspensioner og i budget 
2020 er afsat 33.906.621 kr. til formålet. 
  
Opkrævning fra Staten (ATP Udbetaling Danmark) for visse pensionerede lærere 
m.v.  
En del af kommunens tjenestemænd er i ”den lukkede gruppe af lærere”, hvor staten 
har pensionsforpligtelsen. Der er p.t. 7 lærere i denne gruppe, og det er meget lidt 
sandsynligt at der kommer flere til, fordi det netop er en lukket gruppe, og kommunens 
nye tjenestemænd (næsten kun skoleledere og forvaltningschefer) alle ansættes som 
kommunale tjenestemænd.  
 

For lærere i den lukkede gruppe gælder, at ved uansøgt afskedigelse med pension op-
kræver staten pensionsudgiften midlertidigt fra kommunen, fra afskedigelsestidspunktet 
til tjenestemandens fyldte 63,5 år. Der opkræves pt. (pr. 1.12.2019) for 1 lærer.  
 
Med virkning fra 1.7.2013 har kommunen fremadrettet skullet dække en del af pensi-
onsomkostningen for pensionerede lærere fra den lukkede gruppe (og tillige de meget 
få tilbageværende reglementsansatte pædagoger). Dette gælder pensionsudgiften til 
trin over et vist niveau for henholdsvis pædagoger (over trin 37) og lærere/mellemle-
dere (over trin 44). For skoleledere opkræves for løntrin der aftales efter 1.7.2013. Der 
opkræves pt. (pr. 1.12.2019) for 22 pensionerede lærere/mellemledere, 1 pensioneret 
skoleleder og 2 pensionerede reglementsansatte pædagoger.   
 
I 2003 overgik skat og opkrævning til staten og en række medarbejdere blev overført, 
heraf en del kommunale tjenestemænd. Staten udbetaler pensionen til disse ved pensi-
onering, men opkræver den del af pensionen som blev optjent i Tårnby Kommune. P.t. 
(pr. 1.12.2019) opkræves for 7 pensionister. 
 
Staten (ved ATP Udbetaling Danmark) opkræver hver måned ovenstående fra kommu-
nen. I 2019 indbetalte Tårnby Kommune 1.637.261 kr. til Økonomistyrelsen. Heraf ved-
rører 1.143.737 kr. medarbejdere der er overført til Staten (opkrævning og skat). 
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Tårnby Kommune har med virkning fra regnskabsåret 2007 indgået aftale om forplig-
tende samarbejde med Dragør Kommune. Tårnby Kommune varetog i 2019 således 
opgaver for Dragør kommune på voksenområdet, børnehandicapområdet, specialun-
dervisning, hjælpemidler, genoptræning, teknik- og miljøområdet samt beskæftigelses- 
og integrationsområdet. 
Principperne for aftalerne er følgende: 
Omkostningerne til samarbejdet afregnes månedsvist efter beregnede gennemsnitsløn-
ninger og overhead.  
Regninger fra 3. part betales direkte af Dragør Kommune. I de undtagelsestilfælde hvor 
Tårnby Kommune har udlæg for Dragør Kommune, foretages der afregning hurtigst 
muligt med betalingsfrist inden 14 dage.  
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Leasingarrangementer 
 
Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til regnskabet indeholde en redegørel-
se om, i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-
and-lease-back arrangementer. 
 
Af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at Økonomiudvalget skal 
godkende alle former for indgåelse af leasingaftaler. 
 
Kommunen har indgået seks leasingarrangementer. Der er tale om operationel leasing, 
som er at sidestille med et almindeligt udlån. Der er ikke indgået aftaler om finansiel 
leasing – herunder Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter: 
 
Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej 
Plejehjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. installering og service af en 
hjertestarter. Leasingaftalen udløb i november 2019 og blev forlænget et år med for-
ventning om godkendelse i Økonomiudvalget primo 2020. Udgiften for 2019 var 6.551 
kr. 
 
Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej 
Plejehjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold samt 
pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Øko-
nomiudvalget har godkendt forlængelse af leasingaftale til ultimo 2019, hvor den blev 
forlænget yderligere et år med forventning om godkendelse i Økonomiudvalget. Udgif-
ten for 2019 blev 18.004 kr. 
 
Akvarium, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 
Plejehjemmet Løjtegårdsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold 
samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. 
Leasingaftalen som løber over 24 måneder er forlænget til 1. april 2021. Udgiften for 
2019 blev 21.552 kr. 
 
Biler, Hjemmeplejen 
Pr. 1. april 2015 er der indgået kontrakt på leasing, rengøring, forsikring og service på 
8 biler til hjemmeplejen. Leasingkontrakten blev indgået på baggrund af et vundet ud-
bud. Kontrakten udløb den 31. marts 2019, men er forlænget til 31. mats 2020. Aftalen 
androg en samlet værdi i kontraktperioden på 1.073.280 kr. Til dette skal der tillægges 
118.560 kr. jf. serviceaftale. Kommunen gik i udbud i slutningen af 2019 og forventer at 
udgiften til biler fortsætter. 
 
Bil, akutfunktionen 
Pr. 2. februar 2018 er der indgået kontrakt på leasing, rengøring, forsikring og service 
på 1 bil til akutfunktionen. Leasingkontrakten blev indgået som en allonge til eksiste-
rende kontrakt om leasing af biler til hjemmeplejen. Kontrakten løb fra 5. februar 2018 
til 31. marts 2019, men er forlænget til 31. marts 2020. Den samlede værdi i kontrakt-
perioden var 39.130 kr. Til dette skal der tillægges 14.820 kr. jf. serviceaftale.  
 
Flippermaskine, Miniklubben Listedvej 1 
Der er indgået aftale om lån af et stk. Flippermaskine. Der betales 1.295 kr. pr. måned, 
og aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.  
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Spillemaskiner, Kastrup Juniorklub Kastruplundgade 16 
Der er indgået aftale om lån af fem stk. spillemaskiner (4 stk. Sega Rally og 1stk. Tek-
kon). Der betales 2.500 kr. pr. måned, og aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.  
 
Pavilloner, Tårnbygårdsskolen 
Der er indgået aftale om leje af 5 pavilloner i en periode af 30 måneder fra august 
2019. Den månedlige leje udgør 13.225 kr. Derudover er der et engangsbeløb til mon-
tage på 121.110 kr. samt udgifter på 89.945 til demontage. Købsoption herefter udgør 
650.000 kr. 
 
 
Den samlede forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: 
 

Leasingaftale: 

Forpligtelse i årene 

I alt 20191 2020 2021 2022 2023 
Efterfølgende 

år 
Hjertestarter, Ple-
jehjemmet Irlands-
vej 6.551 6.551 - - - - 13.102 
Akvarium, Pleje-
hjemmet Irlandsvej 18.004 18.004 - - - - 36.008 
Akvarium, Pleje-
hjemmet Løjte-
gårdsvej 21.552 21.552 - - - - 43.104 
Biler, Hjemmeple-
jen 286.880 286.880 - - - - 573.760 
Bil, Akutfunktionen 53.950 53.950 - - - - 107.900 
Flippermaskine, 
Miniklubben 
Listedvej 12 15.540 15.540 15.540 15.540 15.540 - 77.700 
Spillemaskiner, 
Kastrup Juniorklub 
Kastruplundgade 
163 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - 150.000 
Pavilloner, Tårn-
bygårdsskolen 187.235 158.700 158.700 103.170 - - 607.805 
 
I alt 619.712 591.177 204.240 148.710 45.540 - 1.609.379 
 

                                                 
1
 Alle aftaler på plejehjems- og hjemmehjælpsområdet forventes forlænget på etårs basis på 

uændrede vilkår. 
2 Kan opsiges med 3 måneders varsel. 
3
 Kan opsiges med 3 måneders varsel. 
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Regnskab over Tårnby Kommunes mellemværende med 
TårnbyForsyning Spildevand A/S 
 
09.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt  

Primo saldo Bevægelse Ultimo saldo 
1.011.292 -1.011.292 0 

 
Regnskab over Tårnby Kommunes mellemværende med 
TårnbyForsyning Vand A/S 
 
09.35.34 Vandforsyning   

Primo saldo Bevægelse Ultimo saldo 
-813.244 813.244 0 

 
Regnskab over Tårnby Kommunes Affaldshåndtering 
 
09.35.35 Andre forsyningsvirksomheder   

Konto Primo saldo Bevægelse Ultimo saldo 
Dagrenovation, husholdning, udlæg 
forsyning 

3.495.411 -2.258.414 1.236.997 

Dagrenovation, virksomhed, udlæg 
forsyning 

-1.203.815 -7.017.529 -8.221.344 

Storskrald og haveaffald, udlæg 
forsyn. 

4.907.152 856.578 5.763.730 

Glas, papir og pap, udlæg forsyning -5.730.107 3.266.446 -2.463.660 
Farligt affald, udlæg forsyning 4.207.399 5.140 4.212.539 
Genbrugsstationer, hushold., udlæg 
forsyning 

-1.556.098 415.812 -1.140.286 

Genbrugsstationer, virksomhed, udlæg 
forsyning 

-1.099.706 -297.002 -1.396.708 

Generel adm., husholdn., udlæg 
forsyning 

-7.350.989 5.172.736 -2.178.253 

Generel adm. virksomhed, udlæg 
forsyning 

-7.412.721 7.412.721 0 

Øvrige ordninger og anlæg, udlæg 
forsyning 

133.688 84.912 218.600 

    
09.35.35 I alt -11.609.785 7.641.399 -3.968.386 
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Regnskab over kirkelige skatter og afgifter 
 
09.52.53 Kirkelige skatter og afgifter  

Konto Primo saldo Bevægelse Ultimo saldo 
Kirkelig skat og afg. mellemværende 39.949   
Kirkelig skat og afg forskud af 
kirkeskat 

 -36.399.144  

Landskirkeskat  8.903.252  
Lokale kirkelige kasser, Kastrup sogn  7.178.812  
Lokale kirkelige kasser, Korsvejen 
sogn 

 4.579.029  

Lokale kirkelige kasser, Tårnby sogn  7.481.995  
Lokale kirkelige kasser, Skelgårds 
sogn 

 5.411.937  

Kirkekassen  2.844.132  
    
Samlet resultat   39.962 
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