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29. september 2020 

Budgetforslag 2021 – 2. behandling 

Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 92,3 millioner kr. Jeg nævnte ved 

den lejlighed, at der efterfølgende ville blive arbejdet videre med det foreliggende budgetforslag med henblik 

på at finde frem til en fornuftig og forsvarlig løsning på Budget 2021. 

Det glæder mig meget, at vi med indgåelsen af budgetforliget for 2021 igen har skabt et rigtig godt 

fundament for den kommunale service til glæde for vores borgere. Det er nu tredje gang i denne 

valgperiode, at hele Kommunalbestyrelsen støtter op om det kommende budget. Der er udvist stor 

forhandlingsvilje samtidig med, at alle har bidraget med en erkendelse af, at alt ikke kan lade sig gøre – det 

vil jeg gerne kvittere for – så stor tak til alle. Kassetrækket er nu reduceret til knapt 67 millioner kr. En del af 

kassetrækket skyldes dog tidligere skattesænkninger for 31,6 millioner kr. Det har været et bevidst valg for at 

føre midler fra kommunekassen tilbage til borgerne – uden at det giver serviceforringelser. 

Når det er lykkedes, at sænke kassetrækket skyldes det, at vi blandt andet har justeret prisfremskrivningen 

med nyt prisskøn. Løn, overførsler og den aktivitetsbestemte medfinansiering er fremskrevet. Øvrig drift er 

ikke fremskrevet i 2021. De foretagne korrektioner nedbringer kassetrækket med 12,7 millioner kr. To 

tidligere afsatte prisfremskrivningspuljer på i alt 3,3 millioner kr. er nulstillet. Vi har aftalt, at ledige stillinger i 

2021 først genbesættes efter en måneds vakance. Mindreudgiften er estimeret til 15,2 millioner kr. Det er i 

denne forbindelse vigtigt at nævne, at hvis der på enkelte områder skal ske genbesættelse af flere stillinger 

på samme tidspunkt - og det derfor ikke er foreneligt med opretholdelse af driften - kan ansøgning om 

dispensation fremsendes til Økonomiudvalget. Nye regler med omlægningen af den centrale 

refusionsordning på særligt dyre enkeltsager betyder en forventet merindtægt på ca. 7,0 millioner kr. 

Herudover er der indarbejdet jordsalg for 12,4 millioner kr. 

Der er dog ikke kun fundet kassemæssige forbedringer siden førstebehandlingen – langt fra. Der er også 

taget penge op - ligesom omprioriteringer er sket. Derfor er det også på sin plads, at lave en lille opsamling 

over, hvad der blandt andet indgår i budgettet. Det serviceløft på handicapområdet, der er blevet gennemført 

som konsekvens af Handicapplanen, hvor der tidligere er tilført midler til budgettet, fastholdes. I 

budgetforslaget til førstebehandlingen var der indarbejdet besparelsestiltag på handicapområdet med 1,3 

millioner kr. Disse besparelsestiltag har vi aftalt at tilbagerulle. 

Ældreområdet tilføres igen yderligere midler til mere personale i ydertimerne samt i weekenden. Der er afsat 

3,7 millioner kr. svarende til 7,5 årsværk. Hertil kommer udvidelse af ordningen med plejehjemslæger. Der er 

således tale om et budget, hvor ældreområdet igen styrkes. 

Der er indarbejdet opnormering af Sundhedsplejen med et årsværk. Dette for blandt andet, at underbygge 

en styrket indsats for tidlig opsporing af selvskade og spiseforstyrrelser - samt sundhedspædagogiske 

aktiviteter i samarbejde med skolerne. Hertil kommer øget deltagelse i mødre- og fædregrupper.  

Der er afsat 2,4 millioner kr. til yderligere pladser på daginstitutionsområdet. På tale/høre området er der 

afsat yderligere budgetmidler til udvidelse af den samlede personaleressource – og derved et endnu større 

fokus og arbejde omkring børn med tale- og hørevanskeligheder. På Skole- og Dagtilbudsområdet har der 

over en årrækkeværet tilknyttet forebyggende rådgivere. Der er i budget 2021 afsat midler til yderligere 
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forebyggende rådgiver på Dagtilbudsområdet. Derved styrkes den tidlige indsats. Hertil kommer, at vi 

allerede fra 1. august i år har etableret ordning med Ungeguides i Ungecenter Tårnby. 

Beskæftigelsesområdet løftes med 77 millioner kr. – og det sker primært som følge af Covid-19 krisen, der 

har betydet ekstraordinært mange ny-ledige i Tårnby Kommune. Som jeg nævnte ved førstebehandlingen er 

vi meget hårdt ramt på ledigheden. Ingen anden kommune har oplevet en tilsvarende stigning i ledigheden. 

Mange Tårnbyborgere har jo deres arbejde i Lufthavnen. Vi har løbende iværksat en række tiltag for at 

afbøde de værste konsekvenser af krisen – herunder det fremskudte Jobcenter i Lufthavnen. Den stigende 

ledighed betyder, at vi har styrket Dagpengeteamet med 4 stillinger. Samtidigt fortsætter puljerne til 

oprettelse af kommunale flexjob samt til efter- og videreuddannelse af ledige. 

På Kastrupgård vil der komme længere åbningstid og flere aktiviteter til glæde for besøgende. I den 

forbindelse kan det nævnes, at indretning af Udstillingscentret Ved Diget, som er et lokalhistorisk udstillings- 

og formidlingscenter, er godt i gang. Østlængen er færdiggjort og stuehuset med forhave står for tur. 

Østlængen er nu taget i brug til udstillinger af lokalhistorisk karakter. Når stuehuset står færdigrestaureret 

næste år, skal det blandt andet bruges til udstillinger af Bevaringsforeningen for Tårnby samt skiftende 

udstillinger med lokale kunstnere. Herefter udestår renoveringen af Vestlængen. På kultur- og fritidsområdet 

er der endvidere oprettet en pulje på 0,5 millioner kr. til ekstraordinært vedligehold og udvikling. 

Og nu vi er ved anlæg, så glæder det mig, at vi kan imødekomme et længe ventet ønske om en 

kunstgræsbane i Kastrup. Hertil er afsat 7 millioner kr. Baneforholdene skal være i orden – både for den 

hjemvendte Old Boys-verdensstjerne og for mikroputten, der tager benskinnerne på for første gang. Men 

ikke alle har Messi, Ronaldo eller Lord Bendtner som forbillede. Vi skal som kommune følge udviklingen og 

være med til sikre, at der også er faciliteter og aktiviteter for de børn, unge og voksne, der ikke finder glæde 

ved fodbold og de gamle olympiske discipliner. Derfor har vi afsat midler i budgettet til en rullesport-bane på 

Vestamager, en ungelegeplads ved Kastruplundgade og en legeplads ved skaterbanen. Og der er prioriteret 

endnu flere penge til leg. Legepladspuljen for daginstitutioner øges med 0,4 millioner kr. i 2021 og 2022 - og 

der er afsat yderligere en halv millioner kr. til projektet med en kunstlegeplads ved Kastrupgårdsamlingen. 

Hertil kommer en petanquehal på Vestamager. 

Der er i hele budgetperioden afsat 13 millioner kr. årligt i en klima- og energipulje svarende til i alt 52 

millioner kr. Der fortsættes med skolerenoveringer og moderniseringer for i alt 74,4 millioner kr. i 

budgetperioden. Til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger er der i budgetperioden afsat 

knapt 70 millioner kr. Hertil kommer en forhøjelse af pulje til renovering af daginstitutioner med 2 millioner kr. 

årligt. 

Projektet omkring etablering af omkring 100 almene ungdomsboliger, daginstitution, café, nye klubfaciliteter 

mv. i tilknytning til Tårnby Stadion, er fremrykket et år. Samlet er afsat over 53 millioner kr. til formålet. 

Hertil kommer en forventet udgift på 14,2 millioner kr. i grundkapitalindskud vedrørende de almennyttige 

ungdomsboliger. Det er et rigtigt godt projekt – som ikke mindst vil komme vores unge under 

uddannelse til gode. 

I forbindelse med asfaltarbejder er der foretaget inspektion af regnvandsledninger på en række lokaliteter. 

Gennem inspektionen er det konstateret, at mange stikledninger og brønde er nedslidte. Derfor er det 

glædeligt, at vi til andenbehandlingen har afsat årligt 2 millioner kr. yderligere til afvandingsledninger. Hertil 
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kommer yderligere 3 millioner kr. til prioritering af slidlagsarbejde på blandt andet Englandsvej, Amager 

Landevej og Amager Strandvej i 2021. Udskiftning af vejbelysning fortsætter. Armaturer udskiftes til LED og 

kabler lægges i jorden. Udgiften til el reduceres – ligesom der sker en reduktion af CO2 udledningen til 

glæde for miljøet.  

Det samlede anlægsbudget for 2021 udgør brutto 149,5 millioner kr. Vi har udfordret servicedriftsrammen 

med en overskridelse 6,4 millioner kr. – svarende til 0,3%. En del kommuner hæver skatten i år af forskellige 

årsager – men det gør vi ikke. Vi fastholder den lave skatteudskrivningen på 23,1 pct. Således er vi endt 

med et kassetræk på 66,6 millioner kr. til andenbehandlingen af budgettet for 2021. Og som tidligere nævnt 

har vi to gange tidligere nedsat skatteprocenten med 0,2 procentpoints under forudsætning af, at pengene 

skulle tages fra kassen. De to gange 0,2 procentpoints svarer til 31,6 millioner kr. Selvom kassetrækket er 

stort, er det under hensyntagen til kommunens økonomi forsvarligt. Og som man kan forstå, er der tale om et 

budget med rigtigt mange gode tiltag. 

Jeg skal også nævne, at Kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse fra Kirkeministeriet om det beløb, 

der skal lignes i landskirkeskat. Der er ligeledes fra Provstiudvalget modtaget meddelelse om, at de 

nødvendige lokale skatteindtægter er til stede. Kirkeskatten vil på denne baggrund kunne fastholdes på 0,61 

procent i 2021. 

Endnu engang vil jeg nævne, at jeg er overordentlig glad for, at det igen er lykkedes at opnå en bred 

budgetaftale. Med vedtagelsen af det foreliggende budgetforslag for 2021 er der skabt gode betingelser for 

kommunens service over for borgerne og et godt grundlag for Kommunalbestyrelsens arbejde. Jeg vil derfor 

afslutningsvis sige mange tak til alle. 

 

Borgmester 

Allan S. Andersen 
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