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Borgmesterens forord 
 

Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2020. 

Regnskabsberetning 2020 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 seneste år, som for 
os alle har været meget anderledes: 
 

Covid-19 lagde pres på vores økonomiske fundament. COVID-situationen skabte udfordringer for 
vores mulighed for at give borgerne den service, som var besluttet med budgettet. Samtidig skabte 
pandemien usikkerhed om både kommunens indtægtsgrundlag og udgiftsniveau.  
 
På den baggrund er det med stor glæde, at jeg kan konstatere, at kommunens regnskab blot udvi-
ser en mindre forværring i forhold til det budgetterede kassetræk. Alt i alt må vi sige, at det funda-
ment, som vi byggede sammen ved budgetlægningen, holdt – selv i det forfærdelige uvejr, som 
prægede de økonomiske konjunkturer i 2020. 
 
Stod udviklingen i kommunen så stille under kampen for at redde det økonomiske grundlag? Her 
er svaret nej. Selvfølgelig måtte mange tiltag justeres, udskydes, gennemføres digitalt og i nogle 
tilfælde aflyses. Men langt størstedelen af de påtænkte aktiviteter er gennemført. 
 
På de følgende sider er nogle af de nye eller væsentligste aktiviteter nærmere beskrevet. 
 

På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst! 

 

 

    
  

 

 

Allan S. Andersen 

    Borgmester 

http://www.taarnby.dk/om-kommunen/oekonomi/kommunens-regnskab
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Teknik- og miljøområdet 
 
Affald 2020 

I 2020 er der blevet indført sortering af plast og metal hos kommunens institutioner, som bidrager 
til bedre ressourceudnyttelse af det affald, som vi til dagligt smider ud. Også indsamling i kommu-
nens kolonihaver er blevet udvidet til at omfatte plast og metal. 
 
Forsøgsordning på Kirstinehøj Genbrugsplads for direkte genbrug er blevet permanentgjort. Her 
kan man aflevere genstande, der er for gode til at smide ud og give dem et nyt liv.  
 
Ordningen drives i samarbejde med ARC og Røde Kors og kommunens Jobcenter. Alle de afleve-
rede genstande bliver afhentet og solgt i Røde Kors butikken på Amager. Røde Kors skal i 2021 
komme med redegørelse for deres arbejde med at bane vejen til en tilsvarende butik i Tårnby 
Kommune.  
 

Energioptimerende projekter i 2020 

Prognosestyring af varmen 
I løbet af året er der blevet installeret temperaturfølere i diverse lokaler og varmesystemer samt 
styring på de 37 største og mest forbrugende bygninger ejet af kommunen. Herved er næsten 80 
% af kommunens varmeforbrug nu prognosestyret efter vejret. Dvs. at der skrues op- og ned for 
varmen i tide, inden vejrsituationen skifter fra eks. overskyet til solskin og efter regn og blæst. 
Dette gøres for at sikre et konstant indeklima og sænke fremløbstemperaturen fra varmekredsen. 
Derved spares der varme. Det forventes at denne metodik kan spare ca. 10 % af varmeforbruget. 
 
LED på skoler, plejehjem, dagsinstitutioner mv.  
2020 bød på udskiftning af flere tusinde lamper til LED. Det har været en balancegang mellem at 
skifte pærer eller hele lampen. I de fleste tilfælde er lamperne dog så gamle, at fatningerne er 
skrøbelige, så en ombygning med fjernelse af spole, er ikke rentabel på sigt. Nye lamper er desig-
net til lyskilden, der derved giver mere og bedre lys med mindre elforbrug. Derfor har det i langt de 
fleste tilfælde være nødvendigt at skifte hele lampen. Dette er sket på mange skoler, plejehjem, 
dagsinstitutioner mv. Arbejdet fortsætter i 2021.  
 
Energimærker 
Over de sidste 3 år er alle kommunens bygninger blevet energimærket. Således er det nu muligt at 
kigge på tværs af alle bygningerne og se potentialet for energibesparelser samt investeringsbeho-
vet, men også tilbagebetalingstiden, som er positiv. Det vil sige, at der er god økonomi i at udføre 
de energibesparende tiltag, som samtidigt sænker kommunens CO2 udledning. Dette arbejdes der 
videre med i 2021. 
 
Berøringsfrie armaturer 
For at nedbringe smittefare og begrænse unødig brug af vand, er der blevet opsat berøringsfrie ar-
maturer på en række skoler, dagsinstitutioner, plejehjem og på rådhuset.  
 

Anskaffelse af biler 

I 2020 fik kommunen udskiftet alle hjemmeplejebiler, fra benzin til Elbiler. Flåden af hjemmeplejebi-
ler og akutsygepleje kører nu alle på el. Kommunen har dermed 18 helt nye elbiler. 
Der er blevet etableret ladestandere 4 steder: Oliefabriksvej ved vandtårnet, Plejehjemmet Irlands-
vej, Materielgården og Plyssen. Der er i alt blevet etableret 8 ladestandere med plads til opladning 
af 15 elbiler på samme tid. Udskiftningen af plejehjemsbilerne til elbiler er en del af kommunens 
grønne omstilling. 
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Derudover er en af Materielgårdens to fejemaskiner blevet udskiftet, der er købt en el-bil til idræts-
området samt anskaffet en anhænger, der bruges til klipning og opsamling på de områder der er 
udlagt til biodiversitet, derudover kan den også opsamle afklip fra vores boldbaner. 
 
Udskiftning af vejbelysning 

Udskiftningen af eksisterende vejbelysning til LED er fortsat i 2020. Kommunen har i 2020 udskiftet 
165 armaturer til LED samt kabellagt ca. 3.700 meter luftledning. Arbejdet er foregået på Ryum-
gårdsvej, Oliefabriksvej (strækning mellem Munkebjergvej og Kongelundsvej), Melstedvej og Eng-
landsvej (strækning mellem Løjtegårdsvej og Gemmas Alle). I forbindelse med udskiftning af vej-
belysning er lyset optimeret på Ryumgårdsvej, så vejene fornemmes mere rummelige og bedre op-
lyst.  
  
Slidlag på veje 

Kommunen har i 2020 udlagt asfalt på flere strækninger (kørebaner og cykelstier). Strækningerne 
var valgt på baggrund af tre parametre: Visuelt vurdering, bæreevneanalyse og fælles projekter. 
 
Der blev udlagt asfalt følgende steder:  

 Kastrupvej strækningen mellem Saltværksvej og Alleen (kørebane og cykelsti) 

 Præstefælledvej strækningen mellem Løjtegårdsvej og Ved Lergravene (kørebane) 

 Amager Landevej strækningen mellem Rimsøvej og Højskole Alle (cykelsti og p-areal) 

 Krydset Englandsvej / Kirstinehøj (kørebane) 

 Essexpark (kørebane). 

 
I forbindelse med asfaltarbejderne har det været nødvendigt at oprette belægningen vise steder på 
Kastrupvej og Præstefælledvej.   
 
Man har i forbindelse med slidlagsarbejderne også renoveret regnvandsledninger. Dvs. både stik 
og hovedledninger, som ikke har været i orden. 
 
Udvidelse af Englandsvej 

Kommunen har i 2020 udvidet Englandsvej med ekstra spor i nordgående retning mellem Løjte-
gårdsvej og Øresundsmotorvejen. Det ekstra spor vil afvikle trafikken mod nord mere smidigt, især 
for busserne. Samtidigt er cykelstien på Englandsvej blevet udvidet på samme strækning for at op-
fylde krav om supercykelsti, som kræver 2,5 m. i bredden. 
 
Redningsbåd til brandvæsenet 

Der blev i sommeren 2020 anskaffet en red-
ningsbåd af typen RIB til brandvæsenet.  
Båden blev sat i drift den 7. december 2020, 
og den skal bruges til overfladeredning, efter-
søgning, udlægning af flydespærrer ved olie-
forurening, transport af brandfolk og andre til 
Saltholm. 
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Børne- og skoleområdet 
Skolerenovering 2020 

I 2020 var der 17,0 mio. kr. til renovering af kommunens folkeskoler. Budgettet blev fordelt mellem 
skolerne. Der er renoveret hjemkundskabslokaler på Korsvejens skole og Skottegårdsskolen samt 
renoveret omklædningsrum til gymnastik på Løjtegårdsskolen og Skelgårdsskolen. Der er udskiftet 
gulve i klasselokaler og gangarealer på Pilegårdsskolen, renoveret toiletter på Kastrupgårdskolen, 
udskiftet loft og belysning på Nordregårdsskolen samt monteret brandalarm anlæg på Tårnby-
gårdsskolen. 
Derudover er der udskiftet vinduer, døre og tage flere steder. Der er etableret tagrender, malet in-
dendørs og udendørs, renoveret pumpebrønde, tage og kviste samt slebet gulve. 
 
Etablering af legeplads på Pilegårdsskolen 

Pilegårdsskolen fik i sommer 2020 etableret en meget 
holdbar legeplads i urbant udtryk med forskellige legered-
skaber til at styrke muskler og motorik i både arme og ben 
samt koordinering af balanceevnen. Valget af legeplads 
blev foretaget af en udvalgt gruppe af lærere, servicetek-
niker og elevrådsrepræsentanter. 
 
I april 2021 blev et lege- og læringsområde i haven, udvalgt af skolens legepladsudvalg, taget i 
brug. Forskellige lege/aktivitetsmuligheder og varierede områder til læring og undervisning er for-
delt i haven og omgives af beplantning plantet af kommunens gartnere. 
 
Strategier på skoleområdet 

I 2020 fik kommunens skoler den første strategi 
for bevægelse. Bevægelse har siden folkeskolere-
formen i 2014 været en del af skoledagen, men 
nu har området fået sin egen strategi. I Tårnby ar-
bejdes der ud fra en bevægelsesmodel, der defi-
nerer bevægelse som et af flere redskaber til at 
skabe en mere aktiv og varieret skoledag. Bevæ-
gelse er ikke begrænset til aktiviteter, der giver 
sved på panden, men er f.eks. også aktiv trans-
port og undervisningsaktiviteter, der indebærer, at 
eleverne kommer op fra stolene. Målet er, at det 
at bevæge sig bliver en naturlig del af skoleda-
gen. Undersøgelser viser, at der er en tæt sam-
menhæng mellem bevægelse, læring og trivsel.  
 
2020 blev også året, hvor yderligere to strategier så dagens lys.  
Kommunens tidligere læsehandleplan blev i 2020 afløst af Strategi for sprog, læsning og skrivning, 
som skal styrke arbejdet med børn og unges sproglige udvikling i skole og SFO. Arbejdet med 
sprog, læsning og skrivning er afgørende for elevernes dannelse og læring i alle skolens fag.  
 
Den sidste nye strategi er Strategi for Matematik, Naturfag og Science, som afløser den tidligere 
strategi for området. Den nye strategi sætter retningen for, hvordan dagtilbud, skole og SFO arbej-
der med de naturfaglige områder bl.a. gennem eksperimenter og med inddragelse læringsmiljøer 
uden for skolen som Naurskolen og Skolebotanisk Have. 
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Skolestart 2020 - Fælles kompetencedag for lærere og pædagoger 

 
På grund af Covid-19 og forsamlingsforbuddet blev den 
fælles kompetencedag i år afholdt på en noget anderle-
des måde. Under overskriften ”Fælles hver for sig” blev 
dagen indledt med et oplæg ved skolechef Per Truds-
lev, der livetransmitterede til alle skolerne.  
 
Fokus i skolechefens oplæg var at skabe den fælles 
røde tråd og tegne et billede af sammenhængskraft 
mellem fælleskommunale indsatser, strategier og poli-
tikker og den enkelte skole. En grafisk facilitator teg-
nede skolevæsnets fælles fokus og indsatser i en pla-
kat, som fremover skal fungere som et fælles redskab 
mellem skole, SFO og forvaltning. 
 
En lignende dag skulle i november 2020 have været af-
holdt for det pædagogiske personale i SFO’ere og klub-
ber, men måtte udskydes på grund af Covid-19 restrikti-
oner.  

  
 
 
Robotterne kommer 

Der er med midler fra kommunens innovationspulje indkøbt syv telerobotter af typen AV1. Robot-
ten fungerer som en avatar (en virtuel stedfortræder), der gør det muligt for langtidssyge børn og 
unge at deltage i skolearbejdet via en app på deres mobil eller tablet.  
 
Formålet med robotten er, at elever, der af fysiske eller psykiske årsager, er udfordret på en almin-
delig skolegang får mulighed for at fastholde 
tilknytningen til klassekammeraterne og under-
visningen. 
 
Hvis en elev ikke kan være til stede i klassen, 
kan robotten udfylde pladsen og gennem ro-
botten har eleven derhjemme mulighed for at 
være en del af fælleskabet og følge undervis-
ningen. Robotten er med i klasselokalet, men 
kan også tages med på tur eller ud i gården til 
frikvarter. 
 
 
Genrejsning af Skolebotanisk Have  

 

På hjørnet af Brønderslev Allé og Bjørnbaks-
vej ligger kommunens Skolebotaniske Have. I 
slutningen af 2020 rykkede gravkøerne ind i 
Skolebotanisk Have. Over de næste par år, 
skal haven nemlig genopfriskes og opgrade-
res.  
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Formålet med renoveringen er, at haven skal blive mere bæredygtig og udvikles til et tidssvarende 
mødested for børn, unge og ældre. I haven skal der være fokus på biodiversitet, planter, dyr og 
klima. Håbet er også, at der kan etableres en moderne og bæredygtig pavillon i Skolebotanisk 
Have, der kan bruges som et innovativt formidlings- og værkstedsrum.  

Når byggeriet er færdigt, vil haven være åben for alle borgere. I dagtimerne skal Skolebotanisk 
Have give muligheder for aktiviteter, læring og socialt samvær for børnehaver, skoler, klubber og 
SFO’ere. Finansieringen af projektet sker dels via fondsmidler, dels fra bevilligede kommunale 
midler. Styregruppen bag genrejsningen består af frivillige grønne foreninger og kommunen.  

Dagtilbud og klub - Corona 

I 2020 har Coronapandemien haft stor indflydelse på arbejdet i dagtilbud og klubber. Nedlukningen 
og den efterfølgende åbning, hvor arbejdet skulle foregå i små faste grupper, har udfordret, men 
også bragt nye gode ting med sig. 
 
Samarbejdet med forældrene er blevet styrket og i særdeleshed samarbejdet med forældrebesty-
relserne er styrket og bragt ind i en professionel ramme, hvor fokus på kvalitet i det pædagogiske 
arbejde er blevet sat på dagsordenen. 
 
Dagtilbud og klubber har været tvunget til at se på uderummet på en anden måde end tidligere. 
Børn og voksne har været mere ude, og det har medført pædagogiske diskussioner af, hvad ude-
rummet skal kunne tilbyde. Uderummet bliver brugt som et pædagogisk læringsmiljø på lige fod 
med de indendørs arealer. 
Klub Tårnby har udført opsøgende arbejde under nedlukningen og har haft klub virtuelt. På den 
måde er der sikret kontakt til de børn og unge, som har haft behov for kontakt til en voksen. 
 
Køkkenomdannelse i daginstitutioner 

I forbindelse med etableringen af projektet ”sund frokostmåltid”, blev der i 2020 etableret et mindre 
produktionskøkken i børnehuset ”vinkelhuset”. I denne institution blev det af forældrebestyrelsen 
vedtaget at der nu skulle leveres mad til børnehavebørnene også. Køkkenet er taget i brug medio 
april 2021.  
 

Projekt med Socialstyrelsen 

Kommunen har haft et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen. Forløbet har haft fokus på en tidlig 
og målrettet indsats over for børn og unge, der er i en udsat position. 
 
Projektet har mundet ud i en ny strategi for vores arbejde, så der sikres tidlig indsats af høj kvalitet, 
som går på tværs af afdelingerne. Arbejdet implementeres i første omgang i dagtilbud og sund-
hedsplejen i 2021. 
 
AULA 

I januar/februar 2021 begyndte alle dagtilbud og klubber med at bruge AULA som kommunikati-
onsplatform mellem personale og forældre. 2020 er blevet brugt som øve år og på at få indført de 
tekniske løsninger, som er nødvendige for at sikre en god og smidig overgang til det nye system. 
 
Familiegrupper 

Familiegruppen er et tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år, som ønsker at understøtte deres 
barns trivsel, udvikling og sociale kompetencer. Projektet blev sat i søen i sensommeren 2020 med 
stor succes. På grund af de skærpede restriktioner i forhold til Corona, blev projektet sat på midler-
tidig pause, indtil genopstart i 2021. 
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Læreplaner 

Alle dagtilbud har i løbet af 2020 udarbejdet ny styrket læreplan. Fokus på arbejdet er at beskrive 
det pædagogiske grundlag for arbejdet i vores dagtilbud. På grund af Corona er fristen for afleve-
ring flyttet til sommer 2021, men alle dagtilbud har arbejdet med beskrivelserne af læreplanen gen-
nem hele 2020. 
 
Samarbejde med lufthavnen 

Lufthavnen har, som bekendt været lukket næsten helt ned i løbet af 2020. I gennem hele året har 
der været et godt samarbejde med lufthavnen, som har tilbudt børn og personale vip-rundture ”bag 
kulisserne”. 
 
Plant et træ 

Der er også blevet samarbejdet om ”plant et træ”. Det første træ er plantet i børnehaven Eskebøl 
Alle, hvor kronprinsen skulle deltage. Dette arrangement blev dog aflyst af hensyn til Corona, men 
træet er plantet – og de øvrige er i fuld gang med at blive plantet rundt omkring på legepladser i 
skoler, dagtilbud, SFO’ere og på offentlige arealer. 
 
Ny børnehave Kamerunvej 35 - Nabogården 

I forbindelse med den årlige justering af pladser på daginsti-
tutionsområdet, blev det besluttet at omdanne den tidligere 
institution ”nabogården” til en ny børnehave. Den nye børne-
have er normeret til 40 børn og har været i brug siden 
1.10.2020. I forbindelse med istandsættelsen er der lavet 
om på den tidligere ruminddeling, så den i dag matcher bør-
nehavens behov. Hovedsagligt er den fordelt på 2 stuer, et 
fællesrum/køkken samt tilhørende toiletter. 
 
Der er anlagt multibane, cykelbane, og stor sandkasse samt 
opsat legehuse, gyngestativ, blomsterkasser, og borde-

bænkesæt. 
 
Børnehaven er kommet rigtig godt fra start med modtagelse af børn, forældre og personale og for-
mulering af deres fokus som naturbørnehave. 
 
Ungeguider 

Ungecenteret har i 2020 etableret et tilbud om koordinerende Ungeguide til de unge, som kommu-
nen vurderer har behov for indsats fra flere af kommunens enheder. 
 
Ungeguidens opgaver er at: 

 Skabe overblik for den unge og forældre i forhold til den unges forløb i kommunen 

 Understøtte det koordinerende samarbejde i Ungecenteret 

 Understøtte det tværfaglige samarbejde med kommunens andre afdelinger samt relevante 
eksterne aktører 

 Følge den unge i overgangen til uddannelse eller beskæftigelse. 

Med udgangen af 2020 havde 32 unge en ungeguide. 
 
Til unge, der i en periode har brug for en ekstra indsats er der etableret en Ungeguide plus mulig-
hed. Med udgangen af 2020 havde 13 unge en Ungeguide plus. 
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Sprogstrategi 

Børne- og Kulturforvaltningen har som led i arbejdet med implementeringen af sprogstrategien i 
2020, udviklet og afprøvet et sprogtilbud i 10 udvalgte daginstitutioner. Sprogtilbuddet er et under-
visnings- og træningsforløb, der planlægges og udføres i samarbejde mellem institutionens sprog-
vejleder og distrikts talepædagogen. Formålet har været at sikre et sprogtræningsforløb med høj 
faglig kvalitet i børnenes trygge hverdagsomgivelser i institutionen. 
 
Sprogsamarbejdet har været meget givende for børn, forældre og personale. Børne- og Kulturfor-
valtningen vil i 2021 udbrede tilbuddet til alle børnehaver og integrerede institutioner, for at sikre 
børn med sproglige vanskeligheder kan tilbydes sprogtræning af høj faglig kvalitet i deres dagtil-
bud. 
 
Søskende til handicappede  

Der er i Familieafdelingen særligt fokus på søskende i familier med et handicappet barn med det 
formål, at søskende får støtte og hjælp, så de ikke selv rammes af vanskeligheder og dårlig trivsel. 
Når familier får et barn med handicap, såvel fysisk som psykisk, kan forældre ofte blive svært kri-
seramte og kan såfremt familien ikke får hjælp forblive i krise i årevis, med konsekvenser for sø-
skende. Der sættes derfor ind over for familien helst så snart et barn diagnosticeres med en funkti-
onsnedsættelse.  
 
I 2020 har der været rådgivningsforløb i 31 familier.   
 
Rute 2 

Covid-19 har udsat mange opgaver hos UngTårnby. Omvendt har situationen givet overskud til at 
udvikle på mulige koncepter, så der er opstået nye tilbud til de unge i Tårnby. Begrebet “mellem-
form” er opstået i form af Rute 2, der kort fortalt er et tilbud til udskolingselever, som har brug for et 
ekstra skub for at mestre deres skolegang. Hos Rute 2 er der et tæt samarbejde med elevernes 
skoler, så eleverne kan vende tilbage til deres respektive stamklasser med værktøjer, der styrker 
mulighederne for at opnå deres drømme og mål med skolen. Rute 2 er ikke et specialtilbud og ikke 
en almindelig skole, men lige midt imellem. Mellemformen Rute 2 giver skolerne mulighed for hur-
tigt at give eleven støtte, så eleven kan vende hurtigt tilbage til klassefællesskabet. Dette er helt 
afgørende for at mindske andelen af elever, der udvikler skolevægring og/eller dropper ud af det 
eksisterende skoletilbud. 

Sommerferieaktiviteter 

Sommerferieaktiviteterne blev i 2020 udbudt i skyggen af Covid-19. Over hele sommerferien har 
der været tilbud til de unge - og som noget nyt i år, har der hver uge været faglige brush-up hold 
for de unge, der har haft et fagligt efterslæb efter nedlukningen. Ensomme og udsatte elever har 
kunne mødes gennem hele sommeren og dyrket deres interesser, så fællesskaberne er blevet 
fastholdt. Denne erfaring har Ungdomsskolen taget med videre i deres arbejde for at fastholde de 
fællesskaber, der er skabt hos de unge på tværs af Tårnby.  
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Kultur- og Fritidsområdet 
 
Udskiftning af belysning på fodboldbaner til ny kraftig og energibesparende LED 

Der er udskiftet belysning på lokationerne Idrætsanlæg Ved Diget, kunststofbane, Vestamager 
Idrætsanlæg, kunststofbane og Tårnby Stadion, atletik-/løbebanen rundt om fodboldbanen. 
De gamle halogen lamper er udskiftet til nye LED lamper, som giver et bedre lys med et mindre 
energiforbrug. Desuden kan de tændes via app (og giver lys) med det samme, modsat halogen, 
der skulle varme op i 10-15 min., før de var på fuld styrke.  
 
Vestamager Svømmehal  

Vestamager Svømmehal åbnede til den planlagte tid efter 
ca. 2 års byggeri.  
Der var 1. spadestik i august 2018 og svømmehallen var klar 
til ibrugtagning i uge 42 2020. 
 
Svømmehallen er bygget i totalentreprise, og jo mere frem-
skredent byggeriet blev, jo større interesse blev der blandt 
borgerne, der ville høre, hvornår den åbnede. 

 
 
Der blev holdt indvielse 
den 12. oktober og allerede 
fra start tog brugerne godt 
imod den nye Vestamager 
Svømmehal. 
 
Efterfølgende er der sket 
en indvilgelse af kunstvær-
ket fra Elmgreen & Drag-

set, hvor kunstværket ”livredderen” kommer til at holde øje med området. 
 
Vestamager Svømmehal lege- og aktivitetsområde 

Ved Vestamager Svømmehal er anlagt en legeplads med bl.a. et klatrenet formet som en kæmpe 
bold, legehus, siddepladser og motionsudstyr samt en beachvolleybane. Det forventes, at stedet vil 
blive meget besøgt af brugere af svømmehallen, den nærmeste skole og institutionerne samt unge 
der vil mødes, og borgere i alle aldre der er på vej til skoven. Området blev åbnet for besøgende 
op til påsken 2021.  
 

 

 
Udsigtsplatform i Ugandaskoven 

I Ugandaskoven er der i 2020 bygget en udsigtsplatform, hvorfra man 
kan studere naturen fra en ny vinkel. Der er udsigt til forskellige bioto-
per som vand, græs og urtearealer og høje trækroner.  
 
Kort tid efter etableringen viser de mange fodspor i skovbunden og de 
pludseligt opståede stier, at udsigtsplatformen bliver meget flittigt be-
nyttet af de mange skovgæster. 
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Udsigtsplatformen er et supplement til de øvrige naturformidlings 
seværdigheder i skoven; naturvejlederskiltene, lysningen med ur-
ter og bålplads og frøhullet mod nordvest samt legeområdet med 
junglestien og klatrestammerne fra den store, væltede pil. 
 
 
 
 
 
 
 
Renovering af Gården Ved Diget 

I følge Lokalplan nr. 111 skal Gården Ved Diget bevares for eftertiden – så vidt muligt med det ek-
sisterende eller oprindelige bygningsmæssige udtryk. 

 
Ejendommen indrettes som et lokalhistorisk ud-
stillings- og formidlingscenter. Som udgangs-
punkt drevet af den kreds af frivillige, der p.t. står 
bag udstillingerne på Plyssen. 
 
I 2020 kunne de frivillige flytte ind i den genop-
førte øst længe. I slutningen af 2020 blev reno-

veringen af det næsten 200 år gamle stuehus genoptaget. Stuehuset forventes klar til indflytning i 
det tidlige efterår 2021.  
 
  
Tårnby Skatepark 

Skateparken stod helt færdig i april 2020, hvor de sidste gartnerarbejder også var blevet afsluttet. 
Desværre betød nedlukningen pga. Covid-19, at den officielle åbningsfest måtte aflyses. 
Heldigvis har det ikke afholdt brugerne fra at benytte skateparken og den bliver flittigt brugt af 
mange børn og unge, der kører på enten skateboard eller løbehjul.  

 
Området, der rummede den eksisterende skaterbane, blev tilsået med engblomster i foråret 2020 
og fremstår nu som en frodig blomstereng til gavn for biodiversiteten. 
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Ny kran- og stativløsning Kastrup Lystbådehavn 

I 2020 afsluttedes implementeringen af den nye kran- og sta-
tivløsning i Kastrup Lystbådehavn. I efteråret blev løsningen 
for alvor afprøvet, hvor alle både, der skulle på vinterpladser 
blev håndteret med mastekranen, og efterfølgende transpor-
teret i havnens stativer. Også både med mast kunne med 
den nye løsning få mulighed for at komme på land uden at 
afmontere masten.  
 
Løsningen har levet op til forventningerne, og i sommeren 
2021 vil man kunne se stativerne stablet fint på vinterplad-
serne.  
 

 
 
Ny Autocamper parkeringsplads i Kastrup Lystbådehavn 

 
Det har siden 2018 været en politisk målsætning at etablere et sted på havnen dedikeret til auto-
campere. En indfrielse af dette ønske har afventet implementeringen af den nye stativløsning med 
stabelbare stativer. Stativløsningen er nu etableret, der muliggør en plads til parkering for auto-
campere. Her vil der i perioden fra den 15. juni til den 30. september være mulighed for at op til 24 
campere kan parkere. 
I perioden fra den 1. oktober til den 15. juni vil der være reserveret 6 pladser overfor Havnekonto-
ret til autocampere. Parkering på pladserne vil være ensbetydende med adgang til strøm, der af-
regnes efter forbrug. Det vil endvidere være muligt at benytte havnens faciliteter, bad, toiletter, 
tømning af camper toiletter, m.v. 
Etableringen af en P-plads for autocampere vil være et turistmæssigt aktiv for Tårnby Kommune 
og samtidig skabe ordnede forhold for autocamperne på havnen. 
 
Folkebiblioteker 

Der arbejdes med en ny indretning af børneområdet på Tårnby Hovedbibliotek. Arbejdet er påbe-
gyndt i 2020, hvor en mindre ombygning har skabt plads til nyt inventar og aktiviteter, og en væg-
dekoration signalerer ”himmelrummet” som er temaet for indretningen. 
 
Nedlukning pga. Covid-19 har skabt et øget brug af digitale tilbud til borgerne som f.eks. e-reolen, 
netlydbøger og filmstriben. 
 
I marts 2020 introducerede Tårnby Kommunebiblioteker live-streaming af foredrag fra biblioteket. I 
alt blev der afholdt 7 foredrag, før Coronaen stillede sig i vejen for offentlige arrangementer på bib-
lioteket. Emnerne var alle naturvidenskabelige og handlede bl.a. om bekæmpelse af vira, Grønland 
indlandsis og rejsen i rummet. Alle foredrag blev sendt fra https://ofn.au.dk/. 

https://ofn.au.dk/
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Biblioteket har gennem hele perioden med nedlukning pga. 
Covid-19 haft åbent dagligt på hovedbiblioteket fra 11-17, 
hvor borgerne har kunne afhente deres reserverede materi-
aler eller afhente inspirations bogposer med bøger valgt af 
bibliotekets personale. Betjeningen er er sket fra indgangs-
partiet så alle retningslinjer er blevet overholdt.      
 
Derudover har der været afholdt digitale arrangementer 
f.eks. læsekreds m.m. Biblioteket har i hele perioden også 
haft telefonisk betjening.   
 

 
Kultur 

Blandt kulturtilbud kan nævnes: Kastrupgårdsamlingen, kommunens statsanerkendte kunstmu-
seum, Tårnby Musikskole på Kulturzonen og Tårnby Naturskole.  
 
På Kastrupgårdsamlingen blev der gennemført de planlagte 4 særudstillinger med de justeringer 
som nedlukningsperioderne påbød. Hertil blev der arbejdet med og gennemprøvet nye formidlings-
formater, som der fortsat vil blive udviklet på fremover. Herudover blev der arbejdet med en ny 
kunstlegeplads på museets udearealer og en vision for museets udvikling igangsat. 
 
Der er generel stor søgning til Tårnby Musikskole, elevtallet er stigende, og grundet en tillægsbevil-
ling lykkedes det i 2020 at igangsætte flere nye undervisningstilbud, både hold- og soloundervis-
ning, samt at nedbringe ventelisten til musikskolen. 
 
I 2020 etablerede musikskolen et øget samarbejde med kommunens skoler, institutioner og SFO i 
form af forskellige projekter og flere undervisningstilbud på kommunens skoler. 
 
Endelig blev 2020 året, hvor musikskolen oprettede en klassisk og rytmisk talentlinje (med 15 ele-
ver) og dermed etablerede bedre betingelser for talentudvikling på Tårnby Musikskole. 
 
I 2020 blev der stiftet en ny kulturpris, som uddeles for første gang på Kulturzonen primo 2021. 
 
Fritidsaktiviteter  

I 2020 havde Kulturzonen 63.000 besøgende. Trods Covid-19 lykkedes det alligevel at afholde 
mange velbesøgte arrangementer, heriblandt familiearrangementer, ferieaktiviteter, foredrag og 
koncerter. 
 
Generelt oplever Kulturzonen en stigende interesse og udvikles løbende i samarbejde med musik-
skolens brugere, borgere, skoler og institutioner som benytter stedet. 
 
I 2020 blev der påbegyndt et større vedligeholdelses- og istandsættelsesprojekt af Kulturzonens 
indvendige og udvendige faciliteter. 
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Sundheds- og ældreområdet  
 
 
Styrket ældreindsats trods høj påvirkning af Covid-19 
Der er i 2020 plejehjemslæger tilknyttet to af kommunens plejehjem, 
mens ordningen udvides til et tredje plejehjem primo 2021. Ordnin-
gen udvides yderligere til de resterende to plejehjem inden udgangen 
af 2021.  
 
Alle borgere på kommunens plejehjem er blevet tilbudt samtaler med 

plejepersonalet om indsats og handleplan. Der har dog i 2020 været udfordringer med at afholde 
alle samtaler, blandt andet fordi det i perioder har været vanskeligt at få pårørende inddraget grun-
det besøgsrestriktioner. På trods af udfordringer som følge af Covid-19, har medarbejdere i hjem-
meplejen udvist fleksibilitet, de er blevet testet løbende og har brugt værnemidler, således at ser-
viceniveauet har kunne opretholdes i så høj grad som muligt.  
 
Der er blevet ansat demensansvarlige på tre af kommunens plejehjem. Der arbejdes løbende på at 
kompetenceudvikle personalet inden for demensområdet, bl.a. gennem undervisningsforløb for alle 
medarbejdere og gennem tæt samarbejde med f. eks. hukommelses- og demensklinikker, pleje-
hjemslæger, farmakonomer mv.  
 
Progression i udviklingen hos handicappede   
Som et ekstra tiltag for handicappede, var visionen for 2020, at der skulle følges op på udviklingen 
hos handicappede via ekstraopfølgninger hos samtlige borgere på midlertidige botilbud for at fast-
holde fokus på det individuelle mål med indsatsen. Det er i lyset af Covid-19 lykkedes, at foretage 
ekstraopfølgninger hos 7 borgere på midlertidige botilbud. Det har været en udfordring at få afsat 
ekstraopfølgningsmøder, grundet restriktioner, hvorfor det ikke drejer sig om flere end 7 borgere i 
2020. Indsatsen forventes styrket i 2021, med forbehold for besøgsrestriktioner.  

 
Forebyggelse og hjælp til varetagelse af egen sundhed  

Covid-19 pandemien har medført en ændring i varetagelsen og tilrettelæggelsen af de forebyg-
gende hjemmebesøg med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledninger. Nogle besøg har der-
for været omlagt til telefon-konsultationer med udgangspunkt i borgerens behov.  
Borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er dog alle blevet tilbudt minimum et besøg. 
Der er samlet aflagt 365 fysiske besøg, hvoraf 26 er besøg til særligt sårbare borgere i alderen 65-
74 år og 372 fysiske besøg for borgere fra 80 år og op samt 13 fysiske besøg til 70 årige, der bor 
alene.  
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Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet  
 
 
Stigende ledighed som følge af nedlukning af Lufthavnen 

I 2020 er antallet af ledige steget voldsomt, hvilket skal ses i lyset af Covid-19, som har medført 
afskedigelser i mange brancher, men har ramt lufthavnen og dermed Tårnby Kommune særligt 
hårdt. Krisen har samtidig vanskeliggjort en række beskæftigelsesrettede indsatser, som f. eks. ak-
tivering, løntilskudsordninger og den virksomhedsrettede indsats for kommunens modtagere. 
 
Målgruppen, som har været hårdest ramt, er dagpengemodtagere, hvor der i 2020 har været en 
stigning på 59% i antallet af modtagere fra regnskabet for 2019. Det er meget naturligt, at det lige 
netop er på dagpenge den største afvigelse findes, idet mange af de fyrede medarbejdere fra luft-
havnen er medlem af en a-kasse, og at en stor del af disse medarbejdere må forventes at blive 
nødt til at finde en anden branche at arbejde i.  
 
Tårnby har hermed ikke længere en lavere ledighed og en højere beskæftigelsesgrad end den øv-
rige region, som det ellers var tilfældet inden Covid-19 satte gang i masseafskedigelser i Lufthaven 
og i de relaterede erhverv. 

 
Fokus på digitalisering af Jobcentret 

Der er fortsat fokus på digitalisering, som sikrer både en bedre og mere fleksibel oplevelse for bor-
gerne. Blandt andet har Jobcentret en digital stander, som benyttes af borgerne ved ankomst. Til-
tagene har primært været med fokus på at skabe mere tid hos medarbejderne til afholdelse af 
samtaler, hvilket har været ekstra nødvendigt med den høje ledighed i 2020, der fulgte med Covid-
19.  
 
Et andet digitalt tiltag, som dog først vil blive udrullet i 2021, er digitalisering af revisionen for at 
være på forkant med eventuelle fejl i sager. Tårnby er således pilotkommune i 2021, og tiltaget vil i 
2022 blive udrullet i samtlige af landets kommuner. 
 
Effektivitet i samtaler og tilbud  

Der har også været fokus på, at overførselsmodtagere modtager de samtaler og tilbud, som de er 
berettigede til, først og fremmest for at sikre bedst mulig effekt for den enkelte borger.  
Ovenstående hænger også sammen med, at alle kommuner i landet bliver vurderet i forhold til, 
hvordan de præsterer i benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet. Den seneste måling vedr. 
2020 fra Jobindsats viste, at vi klarede os godt.  
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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 har givet kommunerne mulighed for 
at vælge mellem selvbudgettering og en ga-
rantiordning, hvad angår forventningerne til 
personskattegrundlaget samt tilskud og udlig-
ning. Kommunen har for 2020 valgt garantiord-
ningen - altså statsgaranti.  
 

Oversigt over skatteudskrivninger og skatteprocent 
  2017 2018 2019 2020 

Udskrivningsprocenten for indkomstskat  - Tårnby 23,1% 23,1% 23,1% 23,1% 

Udskrivningsprocenten for indkomstskat  - landsgennemsnit 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 

Kirkeskat - Tårnby 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 

Kirkeskat - landsgennemsnittet 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 

Grundskyldspromillen - Tårnby 24,0‰ 24,0‰ 24,0‰ 24,0‰ 

Grundskyldspromillen - landsgennemsnit 26,13‰ 26,13‰ 26,12‰ 26,12‰ 

 
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. 
 

 

23,1% 
Tårnby Kommune

24,9% 
Landsgennemsnittet

Udskrivningsprocenten for indkomstskat 2020 
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Regnskabsresultatet 

Regnskabsresultatet kan opgøres sådan: 
 

Nettotal i mio. kr. Regnskab 

Drift   2.790,5  

Anlæg        99,8  

Renter og kursgevinster         -3,6  

Afdrag på lån 0 

Tilskud og udligning     -672,4  

Udligning af købsmoms         -1,3  

Skatter  -2.198,5  

Årets resultat        14,6  

Finansforskydninger        44,0  

Kursregulering         -0,3  

Ændring i kassebehold-
ning        58,2  

 
 

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).  
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Fuldtidsansatte i kommunen 

Der var i 2020 ansat 3.179 (omregnede) fuldtidsansatte i kommunen fordelt som følger: 
 

 
 
Lønsummen i 2020 udgjorde 1.482,2 mio. kr. 
 
Oversigt over fagudvalgene 

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

Oversigt over fagudvalgene 

I mill. kr. Udgifter Indtægter Netto 

Økonomiudvalget 307,8 -68,9 238,9 

Teknik- og Miljøudvalget 99,6 -45,0 54,6 

Beredskabskommissionen 14,8 -1,2 13,6 

Børne- og Skoleudvalget 1101,6 -169,4 932,2 

Kultur- og Fritidsudvalget 144,8 -17,6 127,2 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 921,7 -84,4 837,3 

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 757,7 -171,0 586,7 

 
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.  
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Udviklingen i egenkapitalen 

Nedenfor finder du et diagram over udviklingen af kommunens egenkapital. 
 

 
 
Af diagrammet ovenfor fremgår det, at kommunens egenkapital i 2020 udgør 59.962 kr. pr. indbyg-
ger, hvilket svarer til 2.559 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 0,6 mia. kr. og omfatter vores kontante beholdninger, bankindestå-

ende og obligationer. 

 Kortfristede tilgodehavender udgør 0,07 mia. kr. og består primært af mellemregninger 

med foregående og følgende regnskabsår, ejendomsskatter, betaling for institutions- og 

plejehjemspladser m.m.  

 Langfristede tilgodehavender udgør 1,1 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 - 265 mio. kr. bl.a. til leverandører og feriepenge. Kommunen har in-

gen gæld, og der er ikke optaget lån i 2020. 

 
Hvis du vil vide mere om Regnskab 2020, er det samlede regnskabsmateriale tilgængeligt på kom-
munens hjemmeside: https://www.taarnby.dk/om-kommunen/kommunens-okonomi/regnskab/ 
 
  

https://www.taarnby.dk/om-kommunen/kommunens-okonomi/regnskab/

