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Borgmesterens forord 
 

Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2021. 
 
Regnskabsberetning 2021 kan bruges som et supplement til det autoriserede regnskabsmateriale, 
som findes på kommunens hjemmeside. 
 
Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at denne beretning kan give et mere overskueligt indtryk af 
kommunens økonomiske handlinger og de kommunale aktiviteter i øvrigt i det forgangne år. 
 
Et år som igen for os alle har været meget anderledes end det plejer: 
 

Året 2021 var ligesom året før præget af COVID-19. Dermed var håndsprit, mundbind, PCR-test og  
hjemmearbejde en del af dagligdagen. 
 
COVID-19 var selvfølgelig først og fremmest en sundhedskrise, som vores ansatte på plejehjem, i 
borgernes hjem, på botilbud, i daginstitutioner og skoler professionelt håndterede, så vi kom bedst 
muligt igennem. Jeg er dybt taknemmelig for den indsats der blev ydet! 
 
Men udover at være en sundhedskrise var Covid-19 også en økonomisk krise. Jeg frygtede de 
økonomiske konsekvenser for vores kommune som følge af faldet i beskæftigelsen. Med en be-
skæftigelse, som er dybt afhængig af Lufthavnen, var det et deprimerende syn at se fly holde stille 
og trofaste medarbejdere blive opsagt. 
 
Ledigheden steg og nåede et rekordhøjt niveau i første halvdel af 2021, men i takt med at vi fik 
bugt med COVID-19 begyndte det at lysne for beskæftigelsen. Så i løbet af året kom ledigheden 
faktisk ned på niveauet før COVID-19. Jeg er lykkelig for de borgere, som er kommet tilbage i ar-
bejde. 
 
Vi er kommet godt igennem den sundheds- og økonomiske krise, som COVID-19 medførte og der-
udover er vi faktisk lykkedes med en række ting i 2021, her i mulighedernes kommune, som I kan 
læse om på de følgende sider. 
 

På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst! 
 
 

    
  

Allan S. Andersen 
Borgmester 
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Teknik- og miljøområdet 
 
Klima og grønne tiltag 

Sammen med TårnbyForsyning er arbejdet på at konvertere 
flere af kommunens store forbrugere af gasopvarmning til 
fjernvarme påbegyndt på Vestamager. Her er der tale om de 
nye boliger i Tømmerup Parken, Skelgårdsskolen samt 
idrætsanlæggene, kirken og Vestamagercentret, der frremad-
rettet skal forsynes af den nye fællesløsning ”Ø-fjernvarme”. 
Det er et langt træk, men det har et stort CO2-reducerende 
potentiale. Der arbejdes aktuelt på at klargøre bygningerne, 
der pt. anvender gas, til at kunne omsætte fjernvarmen bedst 
muligt. 
 
Skybrudsanlægget i Travba-
neparken er blevet færdigt! 

Det sikrer lokalområdet mod oversvømmelse under skybrud, så vi 
undgår at regnvand løber ind i omkringliggende bygninger. Når 
regnvandet strategiske steder holdes tilbage under et skybrud, sik-
rer vi plads i kloakkerne, så vi undgår oversvømmelse med kloak-
vand.  
 
Det er planen, at vandet på sigt skal genanvendes til vanding af 
boldbanerne i Travbaneparken. Herved understøttes kommunens 
visioner om en bæredygtig by og kommune. Samtidig styrkes biodi-
versiteten ved at parken tilføres vand og mere varieret beplantning 
med naturligt tilhørende dansk flora til gavn for dyrelivet. 
 
Der er blevet udført over 100 energibesparende projekter, hvoraf 
konvertering til LED er den største post. Stierne i kommunen har de 
fleste steder fået skiftet lamper, ligesom vejbelysningen nu anven-
der LED.  
 
Herudover kan nævnes, at der er kommet berøringsfrie armaturer 
på skoler, daginstitutioner og rådhuset og termotæpper på svøm-
mehallerne gør, at der spares varme og fordampningen reduceres. 
Der er desuden gjort en indsats for at styre varmen og ventilatio-
nen yderligere og det arbejde fortsættes ind i 2022. 
 
Alle kommunale institutioner og virksomheder har i 2021 fået udleveret affaldsbeholdere til de gen-
anvendelige fraktioner, så de sorterer efter samme principper som borgerne i kommunen. 
 
TårnbyForsyning Vand A/S har i 2021 sammen med andre forsyningsselskaber kørt informations-
kampagner for ophør med brug af pesticider i haver. 
 

Planarbejder 

I 2021 blev der udarbejdet en ny kommuneplan under overskriften ”Mulighedernes Kommune”.  
 
Kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse, 
ligesom rammerne for de kommende års lokalplanlægning fastlægges. 
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Forslag til Kommuneplan 2021 -2023 har været i offentlig høring primo 2022 og vedtages endeligt 
den 7. juni 2022 i Bygge og Ejendomsudvalget. 
 
Ved udgangen af 2021 blev der vedtaget en revideret risikostyringsplan for kommunen. Planen er 
udarbejdet som opfølgning på EU’s oversvømmelsesdirektiv og bekendtgørelse om vurdering og 
styring af oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.  
 
Der skal være risikostyringsplaner for områder, der potentielt er i stor risiko for oversvømmelser med 
fare for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. Vi er blevet omfattet af risikoområdet 
Køge Bugt/København, som er blevet væsentligt udvidet ved den nationale udpegning i 2018.  
 
Det betyder, at Risikostyringsplanen 2021 for kommunen i modsætning til tidligere omfatter største-
delen af kommunen, idet hele det østlige Amager nu omfattes af risikoområdet. 
 
Beredskabsplanen fra 2017 er også blevet revideret i 2021. Planen sørger for, at der på alle væ-
sentlige områder er gennemført den nødvendige planlægning for opretholdelse og videreførelse af 
samfundsfunktionerne under ekstraordinære hændelser. 
 
 
Børne- og skoleområdet 
 

Trivsel 

Der blev i 2021 gennemført en national trivselsmåling med fokus på fire indikatorer for elevernes 
trivsel: Faglig trivsel, social trivsel, om de oplever støtte og inspiration og endelig om de oplever ro 
og orden i klassen.  
 
Hos os er der status quo på indikatoren ”Faglig 
trivsel” og ” Ro og orden”, som i 2021 lå på hen-
holdsvis 3,7 og 3,8.  
 
På indikatoren ”Social trivsel ” og ”Støtte og in-
spiration” har der været tilbagegang fra hen-
holdsvis 4,0 i 2020 til 3,9 i 2021 og 3,2 i 2020 
til 3,1 i 2021.  
 
På indikatoren ”Faglig trivsel” ligger vi på lands-
gennemsnittet, mens vi på de 3 øvrige ligger 
lige under landsgennemsnittet.  
 
Vi er opmærksomme på, at COVID-19 situationen selvfølgelig kan have påvirket elevernes trivsel, 
og særligt deres muligheder for at dyrke venskaber i en tid, der har været præget af nedlukninger, 
fjernundervisning og krav om afstand. Der har siden pandemiens start været et øget fokus på at 
understøtte de svageste elever og have øje for trivslen blandt eleverne.  
  
I november 2021 blev der vedtaget en ny trivselsstrategi for skoleområdet, SFO og klub, som lige-
ledes understøtter trivselsarbejdet. Derudover arbejder alle skoler med Skolestyrken. Skolestyrken 
er et skoletrivselsprogram udviklet af Alliancen mod mobning (Mary Fonden, Børns Vilkår og Red 
Barnet), som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og med at forebygge 
og håndtere mobning. 
 
Skolerne i Tårnby har siden starten af 2018 deltaget i kompetenceudviklingsindsatsen ” På vej mod 
professionelle læringsfælleskaber i Tårnby Kommune” understøttet af A.P. Møller Fonden.  
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Fonden valgte i februar 2021 at imødekomme kommunens ansøgning om finansiering af en videre-
førelse af indsatsen ”Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune”. Grundet 
COVID-19 blev flere af kompetenceudviklingsaktiviteterne i foråret 2021 udsat. Skolernes team har 
været udfordret på at videreudvikle teamsamarbejdet grundet hjemsendelser, nedlukninger, omlagt 
undervisning m.m. Fra august 2021 har indsatsen forløbet efter planen, og lærerne og pædagogerne 
er vendt tilbage til de normale samarbejdsfora, hvor der samarbejdes tæt om elevernes læring og 
trivsel. 
 
De unge 

Der er med udgangspunkt i STAR’s (Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering) anbefalinger udviklet et screeningsværktøj, som under-
støtter vurderingen af, om en ung bedst hjælpes  via vejledning eller med 
beskæftigelseslignende tiltag. Medarbejderne i Ungecenteret, som er de 
første den unge møder, er blevet kompetenceudviklet til at kunne fore-
tage screeningen – som selvfølgelig sker i tæt dialog og samarbejde 
med den unge.  
 
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem FGU Hovedstaden (Forbe-
redende GrundUddannelse) og de 4 kommuner (København, Frederiks-
berg, Dragør og Tårnby). Aftalen beskriver ansvarsområder i forbindelse 
med de unges opstart, gennemførsel og udslusning og er udarbejdet for 
unge, der har behov for nedsat tid eller forlængelse af forløbet. Det skal 
alt sammen medvirke til at skabe større tryghed for den unge, så uddan-
nelsen kan gennemføres. 
 

 
Kultur- og Fritidsområdet 
 
Havnen 

Udarbejdelsen af en visionsplan for Kastrup Ny Lystbåde-
havn foregik i 2021. Der blev afholdt borgermøde om planen 
på Den Blå Planet i efteråret og planen fremsendes til politisk 
drøftelse i 2022. 
 
Autocamperparkeringspladsen blev taget i brug i foråret 
2021. Stille og roligt er pladsen blevet en meget stor succes, 
og der var 1.955 overnatninger i 2021. Et tal der langt over-
steg antallet af gæstesejlerovernatninger. 
  
Kastrup Lystbådehavn blev igen i 2021 tildelt Det Blå Flag. 
Tårnby Naturskoles Blå Bases tilstedeværelse i havnen er et 
vigtigt element i at kunne opnå Det Blå Flag på grund af na-
turskolens formidlingsaktiviteter om miljø og hav. 
 
Kastrupgårdsamlingen tilbød sommerferiebilledskole af tre dages varighed i sommerferiens to før-
ste uger. Museumsinspektør og skoletjenesteansvarlige tilrettelagde og stod for undervisningen. 
Begge hold var overtegnede. Det forventes derfor, at lignende forløb gentages.  
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10-års jubilæum hos Kulturzonen 

Markeringen og fejringen af Kulturzonens 10-års jubilæum blev udfordret pga. COVID-19. Det lyk-
kedes dog at afvikle et vellykket Sankt Hans arrangement med en fin fejring af midsommeren og 
Kulturzonen. 
 
Vartegn for svømmehallen 

Vestamager Svømmehal blev for alvor taget i 
brug i 2021 og efter restriktionerne blev lem-
pet har der i perioden fra juni og året ud væ-
ret 80.000 betalende gæster. Der blev i 2021 
fulgt op på brugen af den nye svømmehal 
også set i forhold til brugen af kommunens 
øvrige tre svømmehaller.  
I sommeren 2021 blev kunstværket ”Livred-
deren” af Elmgreen & Dragset indviet. Kunst-
værket er placeres umiddelbart uden for den 
nye svømmehal og er et identitetsskabende 
vartegn for svømmehallen og hele området. 

På arealet mellem Vestamager Svømmehal, Ugandaskoven og fodboldbanerne blev der i løbet af 
marts 2021 bl.a. anlagt en legeplads og en beachvolleybane.  
 
På området ved siden af Vestamager Tennishal er Tårnby Petanquehal opført og indviet. 
 
 

Sundheds- og ældreområdet  
 

Eksterne botilbud 

På handicap- og psykiatriområdet er der i 2021 arbejdet med at for-
bedre kvaliteten af kontrakter med eksterne botilbudspladser. Botil-
budspladser købes hos regionale, kommunale og private tilbud og der 
er tidligere ikke altid udarbejdet kontrakter, men i stedet benyttet beta-
lingsaftaler. I løbet af 2021 er der således udarbejdet nye standardkon-
trakter ved køb af botilbudspladser fremadrettet, så der er sikkerhed 
for at borgeren får det, vi betaler for.  

 
Derudover er arbejdsgangen tilpasset, så der ved opfølgning foretages 
revurdering af kontrakten i forbindelse med personrettet tilsyn og op-
følgning i borgers sag. 

 
Demensindsatser 

På kommunens plejehjem arbejder demenskoordinatorerne konti-
nuerligt med implementering af Demenshandleplanen. I 2021 er der 
bl.a. etableret en pårørendegruppe, som er målrettet pårørende til 
demensramte plejehjemsbeboere. Der har været afholdt pårøren-
deundervisning som planlægges gentaget i 2022.  
 
Herudover har demenskoordinatorerne mødtes med seniorrådet, og 
har desuden modtaget henvendelser fra frivillige, som ønsker større 
viden om demens. Disse følges løbende op med henblik på at ud-
brede kendskabet til demens. 
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Plejehjemmet Ugandavej har fået installeret døgnrytmebelysning. Det giver beboerne en bedre for-
nemmelse af, hvornår det er nat og dag som dermed hjælper beboerne til en bedre søvn, og er 
samtidigt med til at forbedre arbejdsmiljøet for personalet. 
 
Der blev desuden tilført 3,7 mio. kr. til ældreområdet med det formål at forbedre bemanding i yderti-
mer og weekender, som medvirkede til en højere normering både på plejehjem og i hjemmeplejen 
og et utvivlsomt løft af området. 
 
Tidlige indsatser 

På sundhedsområdet blev der tilført ét ekstra årsværk til kommunens sundhedspleje. Opnormerin-
gen på et årsværk sikrede blandt andet en styrket indsats for tidlig opsporing af selvskade og spi-
seforstyrrelser, sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolerne og øget deltagelse i 
mødre- og fædregrupper.  
 
 
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet  
 
Fald i ledigheden 

Ledigheden var rekordhøj i starten af 2021 med 1.152 fuldtidsledige. Vi ansatte ekstra hænder til 
sagsbehandling, så vi kunne sikre den nødvendige hjælp til dem, som var blevet ramt af arbejds-
løshed. Og gudskelov vendte udviklingen, så den sæsonkorrigerede ledighed med udgangen af 
2021 var på 567 fuldtidsledige. Så i 2021 kom vi tilbage på sporet  - vi fik gang i aktiviteten, job-
bene i Lufthavnen er begyndt at vende tilbage og beskæftigelsen steg.  
 
Flere førtidspensionister 

Antallet af førtidspensionister har historisk ligget stabilt, men fra 2019 har der været en nettotilgang 
af førtidspensionister.  
 
 Regnskabsår 2017 2018 2019 2020 2021 
Førtidspension 
helårsmodtagere            995             986          1.016         1.129          1.195 
Seniorpension helårsmodtagere       34 111 

 
Det skyldes man kan blive længere tid på førtidspension pga. udskydelsen af folkepensionsalderen 
og en national tendens, hvor flere får tilkendt en førtidspension. I 2021 er 106 borgere blevet til-
kendt førtidspension. Til sammenligning blev 83 borgere i 2017 tilkendt.  
 
Herudover blev det i 2020 muligt at tilkende Seniorpension og i 2021 blev 54 borgere tilkendt Seni-
orpension mod 64 i 2020. 
Der gøres opmærksom på, at det er tale om antal enkeltpersoner i teksten og helårspersoner i ta-
bellen.   
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Økonomisk beretning 
 
Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde 

Udskrivningsgrundlaget for kommunal ind-
komstskat svarer til borgernes samlede skat-
tepligtige indtægter fratrukket personfradrag 
m.v. 

Staten giver kommunerne mulighed for at 
vælge mellem selvbudgettering, hvor man 
selv forudsiger skattegrundlaget, eller en ga-
rantiordning, hvor beløbene er endelige. Vi 
valgte 2021 garantiordningen - altså statsga-
ranti.  
 

 
 
Skatter er kommunens vigtigste indtægtskilde. Derfor har bl.a. udviklingen i antal skatteydere stor 
betydning for kommunens finansieringsmuligheder. Opgørelsen af antal skatteborgere kan først 
endeligt opgøres af SKAT 2 år efter indkomståret. 
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Regnskabsresultatet 

Regnskabsresultatet kan opgøres sådan: 
 

 
  1)  Bruttoanlæg udgjorde 140,8 mio. kr. og der var indtægter vedr. ejendomssalg for 96,6 mio. kr.  
2)  Tårnby Kommune har ingen lån, men der var tale indfrielse af vores ferieforpligtigelse overfor ATP, 

      som nu er endeligt afviklet.  

         

Kommunens tilgodehavender 

Kommunen har to slags tilgodehavender: 
• Kortfristede tilgodehavender 
• Langfristede tilgodehavender 

De kortfristede tilgodehavender er bl.a. mellemregninger med foregående og følgende regn-
skabsår, ejendomsskatter, betaling for institutions- og plejehjemspladser m.m. De langfristede til-
godehavender består bl.a. af pantebreve, aktier og tilgodehavender hos grundejere (indefrosne 
ejendomsskatter).  
 

 

Nettotal i mio kr. Regnskab

Drift 2.906,9        

Anlæg 1)
44,2              

Renter og kursgevinster 0,8                

Afdrag på lån 2)
130,2            

Tilskud og udligning 754,3-            

Udligning af købsmoms 0,4                

Skatter 2.229,4-        

Årets resultat 98,8              

Finansforskydninger 16,7              

Kursregulering 2,7                

Ændring i kassebeholdning 118,2            
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Fuldtidsansatte i kommunen 

Der var i 2021 ansat 3.205 (omregnede) fuldtidsansatte i kommunen fordelt som følger: 
 

 
 
Lønsummen i 2021 udgjorde 1.514,3 mio. kr. 
 
 
Oversigt over fagudvalgene 

Nedenfor er de samlede udgifter og indtægter på driftssiden for fagudvalgene: 
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Fuldtidsansatte i 2021

Tårnby Kommune Udgifter Indtægter Netto

Økonomiudvalg 318,5            -64,1            254,4            

Teknik- og Miljøudvalg 97,6              -49,4            48,2              

Beredskabskommission 15,5              -1,4              14,1              

Børne- og Skoleudvalg 1.136,1         -179,1          957,0            

Kultur- og Fritidsudvalget 152,9            -19,3            133,6            

Sundheds- og Omsorgsudvalg 957,6            -96,9            860,7            

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 806,5            -167,7          638,8            

I alt 3.484,8         -577,9          2.906,9         

Oversigt over fagudvalgene
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Driften er tandhjulene der får vores kommune til at køre rundt. Driftssiden dækker over vores skoler, 
daginstitutioner, plejehjem, kulturelle institutioner, overførelsesudgifter og meget mere. Det er alt det 
der driver vores kommune.  
 
Udviklingen i egenkapitalen 

Nedenfor finder du et diagram over udviklingen af kommunens egenkapital. 
 

 
 
Af diagrammet ovenfor fremgår det, at kommunens egenkapital i 2021 udgør 61.183 kr. pr. indbyg-
ger, hvilket svarer til 2.614 mio. kr. i alt. Vores egenkapital består af: 
 

• Anlægsaktiver der udgør 2,0 mia. kr. omfatter bl.a. vores ejendomme, grunde, varebe-
holdning og inventar.  

• Likvide aktiver udgør 0,5 mia. kr. og omfatter vores kontante beholdninger, bankindestå-
ende og obligationer. 

• Kortfristede tilgodehavender udgør 0,09 mia. kr. og består primært af mellemregninger 
med foregående og følgende regnskabsår, ejendomsskatter, betaling for institutions- og 
plejehjemspladser m.m.  

• Langfristede tilgodehavender udgør 1,2 mia. kr. og omfatter bl.a. vores værdipapirer, 
pantebreve og ejerandele i bl.a. Hovedstadsregionens Naturgas og TÅRNBYFORSYNING.  

• Hensatte forpligtelser omhandler stort set udelukkende kommunens beregnede pensions-
forpligtelser vedrørende tjenestemænd for 0,9 mia. kr.  

• Gældsforpligtelser - 243 mio. kr. til leverandører. Kommunen har ingen gæld, og der er 
ikke optaget lån i 2021. 

 
Hvis du vil vide mere om Regnskab 2021, er det samlede regnskabsmateriale tilgængeligt på kom-
munens hjemmeside: https://www.taarnby.dk/om-kommunen/kommunens-okonomi/regnskab/ 
  


