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BUDGETFORSLAG 2023 - 1. BEHANDLING  

 

Inden vi tager fat på 1. behandlingen af budgetforslaget for 2023-26, 

vil jeg knytte et par ord til den meget vanskelige budgetproces, som 

vi er i fuld gang med. 

 

Da vi tog fat på budgettet tilbage i marts, redegjorde jeg for, at vi 

står i en alvorlig økonomisk situation. Den altoverskyggende årsag 

til dette, er at vores udgifter igennem nogle år er vokset hurtigere 

end vores indtægter.  

 

Det er ikke kommet som en overraskelse, for vi har nemlig haft et 

stort fokus på at løfte velfærden, og vi har budgetteret med et 

kassetræk som et led i finansieringen. Det har vi kunnet gøre, fordi 

vi har været særdeles velpolstrede med en høj kassebeholdning.  

 

Men vi kan ikke blive ved med at finansiere vores velfærd ved at 

tage fra kassen. Vi har afventet Coronas afslutning, så Lufthavnen 

og beskæftigelsen kunne vende tilbage til sit naturlige leje.  

 

Det står nu klart, at hvis vi de kommende år vil bruge det, vi har lov 

til på service og anlæg, vil det kræve, at vi tager over 100 millioner 

op af kassen hvert år.  Det er selvfølgelig helt udelukket og ikke den 

vej, vi skal gå  

 

Ligesom tilfældet er i en familiehusholdning, så kan man godt et 

enkelt år bruge af sin opsparing. Men fortsætter man med at tage 

penge op af lommen, så går der jo ikke lang tid, før der slet ingen 
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penge er. Og det gælder naturligvis også for os her i Tårnby 

Kommune. Jeg tror ikke, at der er nogle af os, som ønsker, at vi skal 

ende i en situation, hvor vi har brugt hele kassebeholdningen. 

 

Når vi står i denne her alvorlige økonomiske situation, er jeg glad for 

at opleve, at I andre også tager det alvorligt. Jeg er glad for vores 

drøftelser på det budgetseminar, som vi lige er kommet hjem fra. 

For her oplevede jeg en konstruktiv dialog og vilje til at udvise 

økonomisk ansvarlighed. Det skal der til for, at vi får genskabt den 

økonomiske balance. På budgetmøderne tilbage i maj var der også 

en høj grad af økonomisk ansvarlighed i fagudvalgene. Dette er 

meget positivt, og det vil jeg som borgmester gerne takke alle partier 

for. 

 

Inden jeg går mere i dybden med budgettet, vil jeg lige sætte lidt ord 

på, hvorfor der hviler tunge skyer over vores økonomi. 

 

Først og fremmest så spiller Covid-19 en stor rolle på vores 

økonomiske situation. Igennem to år sendte Covid-19 hele verden til 

tælling med nedlukkede arbejdspladser, lukkede grænser og ingen 

kunne komme ud at rejse.  

 

Det er en kendt sag, at Covid-19-krisen ramte ekstra hårdt på 

Tårnby. Det er klart, at når kommunens største arbejdsplads tilmed 

er en af Europas største lufthavne, så kan det mærkes, når alle 

flyvninger nærmest fra den ene dag til den anden blev indstillet. 

Rigtig mange af vores borgere blev sendt hjem fra jobbet og det 
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gjorde ondt – først og fremmest hos de mange medarbejdere, men 

det påvirkede også vores lokale folkesjæl og vores økonomi. 

 

Heldigvis er folk kommet tilbage i arbejde, og Lufthavnen er begyndt 

at tjene penge igen, men lige i kølvandet på Covid-19 sendte krigen 

i Ukraine et nyt stød til verdensøkonomien. Priser og renter er 

steget, aktiekurserne faldet, og mange mennesker med gasfyr har 

brug for økonomisk hjælp for at kunne blive boende i deres hjem. 

Hvor længe det vil vare, er ikke til at vide, men situationen i Europa 

er dybt bekymrende, og kan også mærkes her lokalt i Tårnby. 

 

Inden sommerferien indgik Regeringen og KL nok engang en 

usædvanlig stram økonomiaftale, hvor det eneste kommunerne fik 

penge til, var demografi.  

 

I starten af juli blev det statsgaranterede skattegrundlag og tilskud 

og udligningsbeløb meldt ud. Der var desværre ikke noget positiv 

bidrag fra den kant. Vi kan konstatere, at vores skattegrundlag 

vokser langsommere end landets.  

 

Finansministeriet har ganske vist lavet en regnefejl med hensyn til 

udskrivningsgrundlaget for 2021, som kan betyde, at det måske 

alligevel kan betale sig at selvbudgettere. I starten af september kan 

vi lave en modelberegning og se om, der alligevel kan være en 

gevinst ved at skifte til selvbudgettering. 

 

Men selvom der eventuelt kommer et positivt bidrag fra at 

selvbudgettere, så ændrer det desværre næppe på det overordnede 
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billede. For som vi har drøftet på budgetseminaret, så indebærer det 

budgetforslag, som ligger foran jer en overskridelse af 

servicerammen med 27 mio. kr., en overskridelse af anlægsrammen 

på 71 mio. kr. og et helt uacceptabelt kassetræk på 230 mio. kr. 

 

I forhold til 2017, som var det seneste år med balance mellem 

udgifter og indtægter, så er udgifterne til drift og anlæg i faste priser 

steget med 300 mio. kr. i budgetforslaget for 2023. Indtægterne er til 

sammenligning steget med 60 mio. kr. Der er således en tydelig 

skævhed mellem vores udgifter og indtægter. 

 

Så selv når vi overholder service- og anlægsrammerne for 2023, så 

kræver det, at vi tager 131 mio. kr. op af kassen, hvilket er helt 

udelukket.  

 

I 2022 forventer vi et tilsvarende kassetræk, og grundlæggende er 

der behov for, at vi permanent reducerer vores udgifter eller øger 

vores indtægter med, hvad der svarer til 120-130 mio. kr. Det er, 

hvad der skal til for at bringe balance mellem vores udgifter og 

indtægter. 

 

Hvis vi ønsker at bruge det, som økonomiaftalerne giver lov til på 

service og anlæg, så kan vores nuværende skatteniveau på 23,1% 

– som er landets 3. laveste – ikke finansiere det. Vi skal altså enten 

bruge mindre på service og anlæg end det, som økonomiaftalerne 

fastsætter, eller også skal vi øge vores indtægter. 
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Som vi drøftede på seminaret, så er der flere forhold, som vi er nødt 

til at forholde os til i de kommende budgetforhandlinger: 

 

For det første, har vi for mange på overførsel. Ledigheden er 

ganske vist rekordlav, men vores udgifter til overførselsmodtagere 

ligger altså stadig 39 mio. kr. over, hvad de burde.  

 

Derfor skal vi omlægge indsatsen på beskæftigelsesområdet, så vi 

bliver langt bedre til at imødekomme virksomhedernes behov, og 

hurtigere får ledige i beskæftigelse eller ordinær uddannelse.  

 

Der er stor fornuft i at få ledige i job. Både i forhold til kommunens 

økonomi, men selvfølgelig også for den enkelte ledige. For der er 

vel ikke noget bedre end at blive en del af fællesskabet i stedet for 

at stå udenfor, og det kan et job i høj grad bidrage til.  

 

Et andet forhold er der, hvor vi bruger væsentligt flere penge en 

gennemsnittet. Det gør på daginstitutioner (10 %), ældre (15 %) og 

kulturområdet. Det er noget vi politisk har været enige om, men det 

er vi nødt til at drøfte. Fx har vi en førerposition på kultur- og 

fritidsområdet – og det er vi stolte af. Men vi bruger 45 mio. kr. eller 

36% mere på kultur- og fritidsområdet end landsgennemsnittet. 

 

--------- oo00oo --------- 

 

Det er som sagt en meget alvorlig økonomisk situation, vi står i, og 

derfor skal vi udvise rettidig omhu NU inden problemerne vokser os 
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over hovedet! Vi skal have modet og ansvarligheden til at træffe de 

vanskelige beslutninger, som kan fremtidssikre vores kommune.  

 

For udefrakommende, som måske ikke lige er dykket ned i vores 

økonomiske situation, kan alt det jeg nævner, lyde voldsomt. Men 

man skal huske på, at vi kommer fra et udgangspunkt uden gæld og 

med en kassebeholdning som er større end de fleste kommuner på 

vores størrelse.  

 

Og man skal også huske på, at Tårnby Kommune er en fantastisk 

kommune at bo og arbejde i, og det skal den blive ved med at være i 

årene fremover.  

 

Budgetlægningen for 2023-26 bliver en hård nød at knække, men 

jeg fornemmer, at alle partier er klar til at bidrage konstruktivt til 

opgaven og gør det, som der skal til. Det bliver nok nødvendigt at se 

på såvel indtægts som udgiftssiden. 

 

Budgettet færdigbehandles formelt set ved andenbehandlingen den 

27. september og ændringsforslag fra de politiske grupper skal være 

modtaget senest den 12. september kl. 12.00.  

 

Budgettet skal være indsendt til Indenrigs- og Boligministeriet senest 

den 15. oktober.  

 

Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til førstebehandling.  


