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Nøgletal 2016 – 2020 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Ejendomsbeskatning:      

Afgiftspligtige grundværdier  
(mio. kr.) 10.556,98 

 
10.530,94 

 
10.615,26 

 
11.083,80 

 
11.475,74 

      
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 5 
Erhvervsejendomme 10 10 10 10 10 
      
Personbeskatning:      
Udskrivningsgrundlag      
Budget (mio. kr.) 7.214,45 7.375,18 7.618,11 7.722,97 7.822,26 
      
Udskrivningsprocenter:      
Kommuneskat 23,3 23,1 23,1 23,1 23,1 
Kirkeskat 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
      
Folketal, ultimo året 43.010 43.063 42.984 42.989 42.670 
      
Kommunale lån pr. indbygger 
kr. 8,86 

 
3,84 0,67 0 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 over for 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.  
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Regnskabsopgørelse 

 

Beløb i 1.000 kr.  

 Regnskab 
2020  

 Korrigeret 
Budget  

 Oprindeligt 
Budget  

 Tillægs-
bevilling  

 Afvigelse 
Regnskab 
vs. Budget  

 Skatter  -2.198.477 -2.198.499 -2.195.349 -3.150 -3.128 
 Tilskud og udligning  -673.719 -671.151 -588.695 -82.456 -85.024 
 Indtægter i alt  -2.872.196 -2.869.650 -2.784.044 -85.606 -88.153 

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforan-
staltninger  72.092 77.940 78.023 -83 -5.931 
 02 Transport og infrastruktur  47.894 46.717 46.268 449 1.626 
 03 Undervisning og kultur  622.108 630.529 603.572 26.957 18.535 
 04 Sundhedsområdet  240.247 245.607 239.620 5.987 627 
 05 Sociale opgaver og beskæfti-
gelse  1.740.162 1.657.217 1.636.152 21.065 104.010 

 06 Fællesudgifter og administration 
m.v.  238.730 254.287 307.525 -53.238 -68.794 
 Driftsudgifter i alt  2.961.233 2.912.298 2.911.160 1.137 50.073 

 Driftsvirksomhed i alt  89.037 42.648 127.117 -84.469 -38.080 

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforan-
staltninger  0 0 0 0 0 
 03 Undervisning og kultur  -1.233 -989 -1.134 145 -100 
 05 Sociale opgaver og beskæfti-
gelse  -172.605 -171.139 -173.229 2.090 624 
 Statsrefusion i alt  -173.839 -172.127 -174.363 2.235 524 

 Driftsvirksomhed og statsrefu-
sion i alt  -84.802 -129.479 -47.246 -82.234 -37.556 

 Renter og kursregulering  -3.570 -3.655 -9.754 6.099 6.184 
 Primært Driftsresultat  -88.371 -133.134 -56.999 -76.135 -31.372 

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforan-
staltninger  12.938 12.876 15.763 -2.887 -2.826 
 02 Transport og infrastruktur  24.103 24.388 12.770 11.619 11.334 
 03 Undervisning og kultur  55.934 57.940 59.430 -1.490 -3.496 
 04 Sundhedsområdet  0 0 0 0 0 
 05 Sociale opgaver og beskæfti-
gelse  6.850 7.415 6.110 1.305 739 

 06 Fællesudgifter og administration 
m.v.  0 0 0 0 0 
 Anlægsvirksomhed  99.825 102.620 94.073 8.546 5.752 

 Resultat af det skattefinansieret 
område  11.454 -30.515 37.074 -67.589 -25.620 

 Drift forsyningsvirksomheder  3.108 -51 0,0 -51 3.108 
 Anlæg forsyningsvirksomheder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Resultat af forsyningsvirksom-
hed  3.108 -51 0,0 -51 3.108 
            
 Resultat i alt  14.562 -30.566 37.074 -67.640 -22.512 
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Resultat i alt 
Regnskabsresultatet i alt for 2020 viser en ændring i den finansielle stilling på –22,5 
mio.kr i forhold til det budgetlagte. Regnskabet udgør 14,6 mio.kr mod et oprindeligt bud-
getteret resultat på 37,1 mio.kr I opgørelsen er der ikke taget hensyn til finansforskyd-
ninger på Hovedkonto 08. 
 
Kommunens regnskab udviser et likviditetsmæssigt forbrug på 58,6 mio.kr Der var op-
rindeligt budgetlagt med et kassetræk på 54,4 mio.kr 
 

Nettotal i mio.kr.  
 Regnskab  

Oprindeligt 
Budget 

Regnskab - 
Budget 

 Drift inkl.Forsyning og statsrefusion 2.790,5  2.736,8 53,7 
 Anlæg  99,8  94,1 5,8 
 Renter og kursreguleringer -3,6  -9,8 6,2 
 Finansforskydninger  44,0  17,3 26,7 
 Afdrag på lån  0,0  0,1 -0,1 
 Optagne lån  0,0  0,0 0,0 
 Tilskud og udligning  -672,4  -590,0 -82,4 
 Udligning af købsmoms  -1,3  1,3 -2,6 
 Skatter  -2.198,5  -2.195,3 -3,1 

 Ændring i kassebeholdning*  
58,6 54,4 4,1 

 * - = forøgelse og + = forbrug      
 
Lønudgifterne 
Lønudgifterne inklusive tjenestemandspensioner i regnskabet udviser et merforbrug på 
16,8 mio.kr i forhold til det oprindeligt budgetterede. 
 

Løn i mio.kr.  
 Regn-
skab 
2020  

 Korr. 
Budget  

 Opr. 
Budget  

 Til-
lægs-
bevil-
ling  

 Afvi-
gelse 
regn-

skab og 
budget  

            

 Tårnby Kommune - i alt  1.516,6 1.529,9 1.499,9 30,0 16,8 

 Økonomiudvalg  214,1 221,1 259,9 -38,9 -45,8 
 Teknik- og Miljøudvalg  13,5 12,9 12,9 0,1 0,7 
 Beredskabskommission  14,1 14,3 14,2 0,1 -0,1 
 Børne- og Skoleudvalg  762,0 763,7 721,2 42,5 40,8 
 Kultur- og Fritidsudvalget  94,6 98,4 96,6 1,9 -2,0 
 Sundheds- og Omsorgsudvalg  403,3 402,2 384,7 17,6 18,7 
 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigel-

sesudvalg  15,0 17,3 10,5 6,9 4,5 
Nedenfor er nærmere specificeret væsentlige afvigelser i regnskabsopgørelsen. 
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Tilskud og udligning samt skatter 
På området tilskud og udligning er der merindtægter på 82,5 mio.kr Dette skyldes pri-
mært effekterne af den ekstraordinære midtvejsregulering på grund af COVID-19 og ef-
fekten af den ordinære midtvejsregulering, der ligeledes var påvirket af effekterne af CO-
VID-19. 
 
På skatteområdet er der merindtægter for 3,2 mio.kr som følge at uforudsete merind-
tægter vedrørende dødsbobeskatning samt ”Forskerskat” – (§48E). Herudover er Tårnby 
blevet negativt reguleret med 1,8 mio.kr som kommunens del af den kollektive modreg-
ning for kommunernes skattestigninger.  
 
Tårnby Kommune har valgt statsgaranti for 2020 for indkomstskatter samt tilskud og ud-
ligning. 
 
Driftsvirksomhed og refusion i alt 

Drift inkl. løn i mio.kr.  
 Regn-
skab 
2020  

 Korr. 
Bud-
get  

 Opr. 
Bud-
get   

 Til-
lægs-
bevil-
ling  

 Afvi-
gelse 
regn-

skab og 
budget  

            

 Tårnby Kommune - i alt  2.790,5 2.740,1 2.736,8 3,3 53,7 

 Økonomiudvalg  238,9 254,4 315,5 -61,1 -76,6 

 Teknik- og Miljøudvalg  54,6 49,9 48,4 1,6 6,2 

 Beredskabskommission  13,6 13,9 13,8 0,1 -0,2 

 Børne- og Skoleudvalg  932,2 937,6 894,8 42,8 37,5 

 Kultur- og Fritidsudvalget  127,2 135,5 132,2 3,4 -5,0 

 Sundheds- og Omsorgsudvalg  837,3 835,8 818,8 17,1 18,5 

 Arbejdsmarkeds- og Beskæfti-
gelsesudvalg  586,7 513,0 513,4 -0,5 73,3 

 
 
Økonomiudvalg – Drift og statsrefusion 
Her ses et regnskab på 238,9 mio.kr, hvilket er 76,6 mio.kr mindre end oprindeligt bud-
getteret. Afvigelsen skyldes hovedsageligt ikke forbrugte puljer og fordeling af udgifter 
vedr. barselsudligningsordningen og 6. ferieuge samt mindreforbrug på IT-midler.  
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Børne- og Skoleudvalget – Drift og statsrefusion 
Regnskabsresultatet udgør 932,3 mio.kr, hvilket er 37,5 mio.kr mere end oprindeligt bud-
getteret. Afvigelsen skyldes i hovedsagen merudgifter til løn, udgifter grundet COVID-
19, barselsdækning, udbetaling af 6. ferieuge, samt merudgifter til specialundervisning 
og daginstitutioner.  
  
Sundheds- og Omsorgsudvalg – Drift og statsrefusion 
Regnskabsresultatet udgør 837,3 mio.kr, hvilket er 18,5 mio.kr mere end oprindeligt 
budgetteret i hovedagen på løn. Afvigelsen skyldes hovedsageligt merudgifter på grund 
af COVID-19, overførsler af barselsdækning og udbetaling af 6. ferieuge, demenshand-
lingsplan og særlig pasning. 
 
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg -  Drift og statsrefusion 
Regnskabsresultatet udgør 586,7 mio.kr., hvilket er 73,3 mio.kr. mere med end oprin-
deligt budgetteret. Afvigelsen skyldes i hovedsagen merudgifter på grund af COVID-19, 
samt øgede udgifter til førtidspension. 
 
Renter, gevinster og kursregulering 
Ifølge hovedoversigten ses en mindreindtægt vedr. renter og gevinster på 6,2 mio.kr 
Dette skyldes et fald i indtægterne på renter og kursgevinster. 
 
Primært driftsresultat 
Resultatet af den primære drift viser en forbedring på 31,4 mio.kr i forhold til oprindeligt 
budget jfr. ovenstående forklaringer på afvigelser. 
 
Anlægsvirksomhed 
På anlægsområdet var der oprindeligt afsat et nettobudget på i alt 94,1 mio.kr Der er i 
regnskabet afholdt nettoudgifter for 99,8 mio.kr, dette svarer til et netto merforbrug på 
5,8 mio.kr Kommunens bruttoanlægsramme var på 121,4 mio.kr og regnskabet viser et 
bruttoforbrug på 124,1 mio.kr., hvorfor bruttoforbruget er 2,7 mio.kr højere end det op-
rindelige budget. De største afvigelser i forhold til det oprindelige nettobudget er: 
 
  Afvigelse 

Udvidelse af Englandsvej + 6,2 
Mini Naturskole + 3,9 

Køb/salg af ejendomme (mindreindtægt) + 3,3 

Anskaffelse af biler + 2,4 
Ny kran, lystbådehavnen + 1,7 
Kunstprojekt, Vestamager Svømmehal + 1,1 

Ny svømmehal  -5,7 

Ny brandbil  -4,0 
Schæfersgård/Gården Ved Diget  -2,0 
Skole IT  -1,7 
Øvrige afvigelser i alt   0,7 
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Resultat af det skattefinansierede område 
Resultatet af det skattefinansierede område viser en forbedring på 25,6 mio.kr 
Årsagen skyldes merindtægter vedr. skatter, samt tilskud/udligning. 
 
Forsyningsområdet 
På forsyningsområdet udviser regnskabet samlet set et netto merforbrug på 3,1 mio.kr.  
 
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 ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til Regnskab 2019. 
 
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.  
 
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. 
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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. 
 
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 
ud over det oprindeligt antagne.  
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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 
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 
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Hovedtype 
autoriseret 

 Frivillige undertyper  
(grp. 2. niveau) 

Afskrivningsår 

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:  
 
Totalregnskab 
Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter opdelt på udgifter og ind-
tægter. 
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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 mio.kr, eller hvis der sker væsentlige for-
skydninger 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.   
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning på varelagre. 
 
  



17 
 

 

Generelle Bemærkninger 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
17 

 

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. Indgår i det omkostningsbaserede regnskab.  
 
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 2020 udgør pr. 31.december 2020 et beløb på 146,5 mio.kr Disse er opført som 
langfristet gæld, der først får driftspåvirkning ved afregning til feriefonden. Beløbet vil få 
driftsvirkning i 2021.  
 
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. 
Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi.  
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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.  
 
Ud over tjenestemandsforpligtelser, er der ikke registreret nogen forpligtelser i Regnskab 
2020.  
 
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 976,2 mio.kr  
 
Arbejdsskadeforpligtelse 
Fremgår ikke af regnskabet, idet forpligtelsen er forsikringsmæssigt afdækket. 
 
Øvrige generelle bemærkninger 
 
Landsbyggefonden 
Kommunens andel i Landsbyggefonden er 60,0 mio.kr  
 
Kursreguleringer af obligationer 
Det registrerede kurstab på Hovedkonto 9 udgør 0,3 mio.kr 
 
Afdrag på lån 
Der er i 2020 ikke afdraget på lån. 
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Balance 

 

Balance i 1.000 kr.   Ultimo  
2019  

 Ultimo  
2020  

      

 Aktiver      

 Anlægsaktiver:      

 Materielle anlægsaktiver (funktion 9.58.80-9.58.84)  1.857.772 1.868.264  
 Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.62.85)  0 0  

 Finansielle anlægsaktiver(funktion 9.32.21-9.32.27 og   
9.35.30-9.35.35)  1.100.235 1.104.743  

 Anlægsaktiver i alt  2.958.007 2.973.007  

 Omsætningsaktiver:      
 Varebeholdning (funktion 9.65.86)  2.677 2.854  
 Fysiske anlæg til salg (funktion 9.68.87)  143.925 143.925  
 Tilgodehavender (funktion 9.25.12-9.28.19)  79.352 121.534  
 Værdipapirer (funktion 9.32.20)  1.572 8.852  

 Likvide beholdninger (funktion 9.22.01-9.22.11)  680.964 622.068  

 Omsætningsaktiver i alt  908.490 899.234  

 Aktiver i alt  3.866.497 3.872.241  

      

 Passiver      

 Egenkapital (funktion 9.75.91-9.75.99)  -2.641.421 -2.646.459  

 Tjenestemandshensættelser (funktion 9.72.90)  -976.478 -976.238  

 Gældsforpligtelser:      

 Nettogæld vedrørende fonds, legater mv. (funktion 
9.38.36-9.48.49)  -1.245 -1.283  
 Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50.50-9.52.62)  -200.396 -118.438  

 Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.55.63-
9.55.79)  -46.957 -129.823  

 Gældsforpligtelser i alt  -248.598 -249.544  

 Passiver i alt  -3.866.497 -3.872.241  
 

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 
2020  

    
 Likvid beholdning primo (9.22.01-9.22.11)  680.964 

    
 Tilgang af likvide aktiver    
 Årets resultat (fra regnskabsopgørelse)  -14.562 
 Låneoptagelse m.v. (fkt. 8.55.63-8.55.79)  0 
 Finansforskydninger m.v. (hkt. 8 ekskl. fkt. 8.55.63-
8.55.79)  -43.998 

    
 Anvendelse af likvide aktiver    
 Afdrag på lån (fkt. 8.55.63-8.55.79)  0 
    
 Likvid beholdning (fkt. 9.22.01 - 9.22.11)  622.404 

    
 Kursregulering  -336 
    
 Likvid beholdning ultimo  622.068 
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Udvikling i egenkapital 
 
Beløb i 1.000 kr.    

 Egenkapital 31.12. 2019 (9.91.-9.99)  -2.638.013 

 +/- udvikling i modposter til fysiske aktiver skattefinansierede 
(9.81-9.85 + 9.87)   34.535 
 Reserve for opskrivninger  -48.612 
 +/- udvikling på den finansielle balance (9.99)  5.631 
    
 Egenkapital 31.12. 2020 (9.91-9.99)  -2.646.459 

    

 Egenkapital ifølge balancen  -2.646.459 

    
 Specifikationer af bevægelser på den finansielle balance:     
 Ændring egenkapital fysiske aktiver skattefinansierede(9.81-9.85 
+ 9.87)  34.535 
 Ændring egenkapital øvrige aktiver  -2.563 
 Reserve for opskrivninger  -48.612 
 Direkte posteringer kto.09 (Se nedenstående specifikation)  8.194 
 Årets bevægelser på den finansielle balance:  -8.446 

    
 Specifikation af direkte posteringer på konto 09:    

 Kursreguleringer af obligationer  -336 
 Tilgodehavender i betalingskontrol  -1.813 
 Beregning af indre værdi på 9.21 samt aktier i TårnbyForsyning  -14.205 
 Beboerindskud  -18 
 Hensættelse, kran Kastrup Lystbådehavn  4.500 
 Udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder - Renovation  3.108 
 Kortfristet gæld til Staten  12 
 Afskrivninger mellemregningskonti  318 
 Langfristet gæld   0 
 Hensatte forpligtelser (regulering af tjenestemandspensioner)  240 
 Direkte posteringer på konto 09 i alt  -8.194 

 
NB: Egenkapital pr. 31. december 2019 heri er ikke identisk med det tilsvarende beløb, 
der fremgår af de generelle bemærkninger for 2019. Dette skyldes, at der er i forhold til 
Regnskab 2019 er indført en primo saldo korrektion på 3,4 mio.kr 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beløb i 1.000 kr.
 Ultimo 

saldo 2019 

 Primo-

saldo-

korrektion 

 

Bevæg

elser 

 Ultimo 

saldo 2020 

3.891.188 -3.408 4.215 3.891.996 
-1.249.767 4.230 -1.245.537 
2.641.421 -3.408 8.446 2.646.459 

Bevægelserne i den finansielle status kan sammenfattes således:

22 13 
22 -10.985 
22 -47.588 
22 -336 
25 41.000 
28 1.183 
32 8.680 
35 3.108 
38  Aktiver vedr. opkr. eller udb. 0 
42 -4.936 
58 13.900 
65 177 
68 0 

4.215 

45 4.899 
51  Kortfristet gæld til Staten 1.142 
52  Kortfristet gæld i øvrigt 80.816 
55  Langfristet gæld -82.866 
72  Hensættelser 240 

 Passiver i alt 4.231 

68 8.446 

 Samlede aktiver 
 Samlede passiver 
 Balancekonto (forskel) 

 Kontante beholdninger 
 Indskud i pengeinstitutter 
 Realkreditobligationer 
 Kurstab obligationer  
 Tilgodehavender hos Staten 
 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 
 Langfristede tilgodehavender 

 Aktiver i alt 

 Passiver tilhørende fonde og legater 

 Egenkapitalen er forøget  med  

 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 

 Aktiver vedr. fonds, legater m.v. 
 Materielle anlægsaktiver 
 Omsætningsaktiver varelagre 
 Fysiske anlæg til salg 
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Egenkapital bevægelser 
 

 
 
 

 
 
 

 Ultimo 2019   -2.638.012.886 

 Grunde 8.841.098 
 Bygninger -22.869.422 
 Tekniske anlæg, maskiner m.m. -47.646.064 
 Inventar - herunder computere og andet IT-
udstyr 

-16.365.568 

 Materielle anlægsaktiver under udførelse og 
forudbetalinger 

64.139.596 

 Varebeholdninger/-lagre -176.527 
 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 0 
 I alt ændringer fysiske aktiver og reserve 

opskrivninger 
-14.076.887 

 Afskrivninger  

 Nedskrivninger vedrørende havnen -4.811.873 

 Afskrivninger i alt -4.811.873 

 Værdireguleringer 

 Kursregulering af obligationer 335.901 
 Indre værdi Amagerforbrænding 19.283.792 
 Tårnby Forsyning aktier -4.562.000 

 Affaldshåndtering - Forsyningsvirksomhed -3.107.878 

 CTR indskudskapital -517.000 
 Hensatte forpligtelser (regulering af 
tjenestemandspensioner) 

-239.989 

 I alt værdireguleringer Konto 9 11.192.826 

 0999 Balancekonto 1 -749.889 

 Ultimo saldo Regnskab 2020 -2.646.458.708 
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Oversigt aktiver, indskud m.v. 
 

Selskab   Indskud  
 Bogført 

primo 2020  
 Indskud + 

primo saldo   
 HMN naturgas I/S  718.559 10.688.540 11.407.099  
 CTR  750.000 1.394.950 2.144.950  
 ARC  3.061.656 -3.066.396 -4.740  
 I alt  4.530.215 9.017.094 13.547.309  
       
Aktier, TårnbyForsyning A/S primo 
2019 790.107.000    
     

 Selskab  

 Egenkapital 
Regnskab 

2019  

 Ny beregnet 
indre værdi  

 Ny beregnet 
indre værdi 
fratrukket 
indskud   

 Ejer- 
andel   

 HMN naturgas I/S*  853.100.000 12.340.092 11.621.533 1,4465% 
 CTR  53.239.000 2.661.950 1.911.950 5,00% 
 ARC**  -286.180.000 -19.288.532 -22.350.188 6,74% 
 I alt  620.159.000 -4.286.491 -8.816.706   
      

Aktier, TårnbyForsy-
ning A/S 794.669.000   794.669.000 100,00 
       
I alt indre værdi og indskud   790.382.510   
*Koncernens egenkapital ved udgangen af 2019 er faldet til 853,1 mio.kr mod 1.362,8 
mio.kr ved udgangen af 2018. Ændringen skyldes hovedsagligt de modsatrettede for-
hold; udlodning af udbyttet til ejerne på 1.400,0 mio.kr samt, at salg af HMN GasNet 
P/S har medført, at egenkapitalen er forbedret med avance på 727,2 mio.kr  

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

**Indre værdi vedrørende ARC, er faldet med 19,5 mio.kr fra -3,1 mio.  kr. primo 2020, 
til -22,6 mio.kr ultimo 2020. Dette skyldes, dels en fejl ved opgørelsen af egenkapitalen 
for Regnskab 2018, der var opgjort il -69 t. kr., men skulle være -69 mio.kr, dels dags-
værdireguleringer af sikringsinstrumenter, for ca.183,0 mio.kr. 
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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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Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende fire serviceområder: 
 
Ejendomme og administrationsbygninger 
Serviceområdet indeholder midler til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejen-
domme og administrationsbygninger. Derudover indeholder området også midler til 
energioptimering. 
 
Politisk organisation 
Serviceområdet indeholder midler til partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrel-
sesmedlemmer, samt møder, rejser og repræsentation. Derudover er der midler til 
kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. 
 
Administrativ organisation 
Serviceområdet omfatter lønudgifter til kommunens centrale administrative personale, 
samt øvrige driftsudgifter og –indtægter vedrørende forvaltningernes administrations-
opgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension. 
 
Særlige formål 
Serviceområdet indeholder midler til erhvervsservice og iværksætteri. Derudover er der 
afsat midler til børneaktiviteter for kommunens institutioner/skoler på Den Blå Planet. 
Endeligt er der afsat udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af 
ejendomsskat, og ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse 
m.m. af lejligheder anvist af kommunen. 
 
Udvalget samlet set 
På Økonomiudvalgets område udviser regnskabet udgifter på i alt 307,8 mio. kr. og 
indtægter på i alt 68,9 mio. kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 238,9 mio. kr. 
 
Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets regnskab på service-
områder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 
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1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Økonomiudvalg  315.493 -61.111 254.382 238.858 -15.524 
 U 383.772 -60.678 323.094 307.799 -15.295 
 I -68.279 -433 -68.711 -68.941 -229 
Ejendomme og  
administrations- 
bygninger 

  10.261 -1.666 8.595 8.120 -475 

U 27.554 -311 27.243 25.611 -1.633 
I -17.293 -1.356 -18.649 -17.491 1.158 

Politisk organisation   7.818 -303 7.515 7.084 -431 
 U 7.822 -303 7.519 7.095 -423 
 I -4 0 -4 -12 -8 
Administrativ  
organisation 

  292.340 -58.877 233.464 218.602 -14.862 
U 342.858 -59.801 283.058 269.566 -13.492 
I -50.518 924 -49.594 -50.964 -1.370 

Særlige formål   5.074 -265 4.809 5.053 244 
 U 5.538 -264 5.274 5.527 253 
 I -464 -1 -465 -474 -9 

 
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 10.261 -1.666 8.595 8.120 -475 
Løn 9.429 428 9.857 9.626 -230 
Driftsudgifter 18.125 -738 17.387 15.984 -1.403 
Driftsindtægter -17.293 -1.356 -18.649 -17.491 1.158 

 
Specifikation i 
1.000 kr. 

  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   10.261 -1.666 8.595 8.120 -475 
Fælles formål 002201 U 2.402 -495 1.907 1.817 -90 
  I -3.316 -165 -3.481 -3.060 421 
Fælles formål 002510 U 2.221 -294 1.928 1.828 -100 
  I -309 144 -165 -152 14 
Beboelse 002511 U 1.712 -3 1.709 1.705 -5 
  I -1.511 0 -1.511 -1.384 127 
Erhvervsejen-
domme 

002512 U 3.258 92 3.350 3.043 -307 

  I -7.755 884 -6.870 -6.685 186 
Andre faste 
ejendomme 

002513 U 8.764 45 8.808 7.882 -927 

  I -4.401 -2.219 -6.619 -6.198 421 
Byfornyelse 002515 U 0 0 0 0 0 
  I 0 0 0 0 0 
Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 0 0 0 18 18 

  I 0 0 0 -12 -12 
Administrati-
onsbygninger 

064550 U 9.197 344 9.541 9.319 -222 

  I -2 0 -2 0 2 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Nybyggeri energi-optime-
res. 
 
(FN’s verdensmål 7.B.1. 
Investering i energieffekti-
vitet). 

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 Andelen af bygninger 
med vedvarende energi-
kilder øges. 
 
(FN’s verdensmål 7.B.1. 
Investering i energieffekti-
vitet). 
 

Ved ethvert kommunalt 
byggeri/større renovering 
skal der foretages en vur-
dering af, om der kan op-
sættes et nyt vedvarende 
energianlæg. 
 

Vurderingen foretages in-
den igangsættelse af ar-
bejdet. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 Vandafledning bort fra 
kloaksystemet fremmes. 

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

Der laves prisoverslag. 
 

*Lokal Udnyttelse af Regnvand / Lokal Afledning af Regnvand. 
 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Energimærker: 
Alle kommunens bygninger er blevet energimærket i perioden 2017-2020. Således er 
alle energibesparende tiltag blevet identificeret, under de præmisser der er for udarbej-
delse af energimærker. Derved er opnået et samlet overblik over potentiale samt udgif-
ter, ved at gennemføre de rentable besparelsesforslag. Da der er flere hundrede be-
sparelsesforslag, arbejdes der på at pulje flere af tiltagene, for derved at lette arbejds-
gangen, med at højne energieffektiviteten i kommunens bygninger.  
 
Konvertering fra fossil opvarmning til fjernvarme/varmepumper: 
I samarbejde med Tårnby Forsyning arbejdes der på at konvertere flere af kommunens 
store forbrugere af gasopvarmning til fjernvarme. Det er et langt træk, men har et stort 
CO2-reducerende potentiale. Der arbejdes allerede nu, på at klargøre bygningerne, der 
pt. er på gas, til at kunne omsætte fjernvarmen bedst muligt. Ved at arbejde med at 
sænke fremløbstemperaturen og returtemperaturen, vil bygningerne være bedre egnet 
til at aftage energien fra fjernvarme. Dette opnås primært ved at optimere varmecentra-
lerne. 
 
Prognosestyret opvarmning af bygningerne: 
Der er indført prognosestyring af opvarmningen af bygningerne i de 37 største bygnin-
ger, der tilsammen udgør majoriteten af kvadratmeter og forbrug. Udover at ramme 
den rette fremløbstemperatur i forhold til den kommende vejrsituation, handler dette til-
tag også om at sænke fremløbstemperaturen, øge afkølingen af returtemperaturen 
samt sikre en stabil opvarmning af bygningerne og derved øge komforten og brugerop-
levelsen. Igen er dette tiltag med til at øge effektiviteten af energianvendelsen. På sigt 
er der mulighed for at styre opvarmningen af bygningerne i forhold til at undgå peak-
produktion hos forsyningen. Her ligger en stor omkostning hos forsyningen samt CO2 
udledning, som kan undgås.  
 
Ad 2) 
Ved Diget 21: 
I forbindelse med renoveringen på Ved Diget 21 er der i bygningen blevet energiopti-
meret ved etablering af varmepumpe og nedlæggelse af oliefyr. 
 
Naturskolen: 
Den nye naturskole er opført med varmepumpe som energikilde. 
 
Ad 3) 
Kamerunvej 35: 
På Kamerunvej 35 er der i forbindelse med opbygningen etableret et større faskine an-
læg, der fungerer som et LAR anlæg. 
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Naturskolen: 
Den nye naturskole er opført, hvor regnvand bortledes til grøft, der er tænkt som et 
LAR anlæg. 
 
Specielle bemærkninger 
 
00.22.01 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.401.890 -494.996 1.906.894 1.817.302 -89.592 

-3.316.018 -165.000 -3.481.018 -3.059.730 421.288 
 
Mindreindtægten skyldes primært lavere indtægter fra antennelejemålene. 
 
00.25.11 Beboelse 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.712.268 -3.061 1.709.207 1.704.704 -4.503 

-1.510.982 0 -1.510.982 -1.384.424 126.558 
 
Forklaringerne til den væsentligste afvigelse på dette kontoområde er beskrevet ne-
denfor. 
 
1001020121 Vægterparken 239 E 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
90.007 260 90.267 93.345 3.078 

-88.459 0 -88.459 0 88.459 
 
Mindreindtægten skyldes at lejeopkrævningen først foretages i 2021. 
 
00.25.12 Erhvervsejendomme 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.258.239 92.178 3.350.417 3.043.253 -307.164 

-7.754.859 884.450 -6.870.409 -6.684.678 185.731 
 
Forklaringerne til de væsentligste afvigelser på dette kontoområde er beskrevet neden-
for. 
 
1001020136 Kamillevej 3-5    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
84.394 100.031 184.425 227.140 42.715 

-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 forventes klarhed i sagen i 2021. 
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1001020138 Løjtegårdsvej 107    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
171.274 25.009 196.283 118.399 -77.884 

-422.420 422.420 0 0 0 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der er lavere udgifter til ejendomsvedligeholdelse. 
 
1001020140 Kastruplundgade 13 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
410.608 -45.755 364.853 264.394 -100.459 

-1.000.000 380.000 -620.000 -810.000 -190.000 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der er lavere udgifter til ejendomsvedligeholdelse, 
el og vand. 
 
Merindtægten skyldes ikke for meget opkrævet lejeindtægt, men derimod et lavere 
budget end det endelige regnskab. 
 
00.25.13 Andre faste ejendomme 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
8.763.772 44.706 8.808.478 7.881.619 -926.859 

-4.400.532 -2.218.825 -6.619.357 -6.198.316 421.041 
 
Forklaringerne til de væsentligste afvigelser på dette kontoområde er beskrevet neden-
for. 
 
1001020160 Tårnby Skole    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.959.659 29.760 2.989.419 2.682.968 -306.451 

-1.687.584 0 -1.687.584 -1.270.644 416.940 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der er lavere udgifter til ejendomsvedligeholdelse, 
el og varme. 
 
Mindreindtægten skyldes primært en afregning med fralyttet lejer, og at der har været 
afregningsforskydning mellem årene, så en del af lejeindtægterne for 2020 var med i 
regnskabet for 2019.  
 
1001020235 Brønderslev Alle 25 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.645.886 -25.042 4.620.844 4.185.776 -435.068 

-53.672 -2.342.251 -2.395.923 -2.395.923 0 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der er lavere udgifter til rengøringspersonale og -
midler. Derudover er der lavere udgifter til el, varme og renovation. 
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06.45.50 Administrationsbygninger 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
9.196.711 344.166 9.540.877 9.318.726 -222.151 

-1.510 0 -1.510 0 1.510 
 
Forklaringerne til den væsentligste afvigelse på dette kontoområde er beskrevet ne-
denfor. 
 
1001020170 Tårnby Rådhus    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
9.196.711 344.166 9.540.877 9.318.726 -222.151 

-1.510 0 -1.510 0 1.510 
 
Mindreudgiften skyldes primært, at der er lavere udgifter til inventar og materiel. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 7.818 -303 7.515 7.084 -431 
Løn 6.375 -165 6.210 6.077 -132 
Driftsudgifter 1.447 -138 1.309 1.018 -291 
Driftsindtægter -4 0 -4 -12 -8 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   7.818 -303 7.515 7.084 -431 
Fælles formål 064240 U 187 -22 165 159 -7 
Kommunalbe-
styrelsesmed-
lemmer 

064241 U 7.022 -315 6.707 6.319 -388 

Kommissioner, 
råd og nævn 

064242 U 495 33 528 523 -5 

  I -4 0 -4 -12 -8 
Valg m.v. 064243 U 118 1 118 95 -24 

 
Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Der sikres lydhøre, inklu-
derende, deltagerbase-
rede og repræsentative 
beslutningsprocesser på 
alle niveauer. 
 
(FN’s verdensmål 16.7. 
Sikring af lydhørende og 
deltagerbaserede beslut-
ningsprocesser). 
 

Afholdelse af borgerinfor-
mationsmøder/ borger-
møder, hvor det giver 
mening. 
 

Opgørelse med antallet 
af borgerinformationsmø-
der vises i regnskabet. 

2 Der skal sikres offentlig 
adgang til information. 
 
(FN’s verdensmål 16.10. 
Sikring af offentlig ad-
gang til information). 
 

Opdatering af kommu-
nens informationskanaler 
prioriteres højt. 
 

Opfølgning foretages lø-
bende. 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Coronasituationen og forsamlingsforbuddet har gjort udsættelse af borgerinformations-
møder nødvendigt. Der arbejdes med at afholde møderne som webmøder i stedet for.  
 
Ad 2) 
Kommunen har idriftsat en ny hjemmeside med let søgeadgang og fokus på tilgænge-
lighed. Kommunens hjemmeside opdateres løbende med nyheder målrettet borgerne. 
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Specielle bemærkninger 
 
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
7.021.679 -314.669 6.707.010 6.319.315 -387.695 

 
Mindreudgiften skyldes primært, at der er lavere udgifter til mødediæter og vederlag, 
samt lavere udgifter til møder, rejser og repræsentation. Det skyldes Covid-19 og de 
deraf følgende færre fysiske møder m.m. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 292.340 -58.877 233.464 218.602 -14.862 
Løn 244.128 -39.135 204.993 198.423 -6.569 
Driftsudgifter 98.731 -20.665 78.065 71.142 -6.923 
Driftsindtægter -50.518 924 -49.594 -50.964 -1.370 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   292.340 -58.877 233.464 218.602 -14.862 
Parkering 022207 I -633 -80 -713 -869 -156 
Løn til forsik-
rede ledige 
m.fl., kontant-
hjælpsmodta-
gere m.fl., og 
øvrige perso-
ner ansat med 
løntilskud i 
kommuner 

056895 U 1.460 -1.158 302 262 -40 

  I -1.069 829 -240 -103 137 
Seniorjob til 
personer over 
55 år 

056897 U 13.227 -7.360 5.868 5.711 -157 

  I -5.469 3.369 -2.100 -2.533 -433 
Beskæftigel-
sesordninger 

056898 U 0 0 0 0 0 

Sekretariat og 
forvaltninger 

064551 U 162.288 -14.632 147.656 144.590 -3.066 

  I -41.951 -3.203 -45.154 -46.077 -922 
Fælles IT og 
telefoni 

064552 U 39.651 -2.172 37.479 33.578 -3.901 

Jobcentre 064553 U 30.259 -512 29.747 29.417 -330 
Naturbeskyt-
telse 

064554 U 429 0 429 408 -22 

Miljøbeskyt-
telse 

064555 U 3.518 9 3.528 3.437 -91 

Byggesagsbe-
handling 

064556 U 3.885 -140 3.745 3.763 18 

  I -1.040 0 -1.040 -1.082 -42 
Voksen-, æl-
dre- og handi-
capområdet 

064557 U 0 0 0 48 48 

Det specialise-
rede børneom-
råde 

064558 U 16.149 30 16.179 15.893 -286 

  I -164 9 -155 -144 11 
Administrati-
onsbidrag til 
Udbetaling 
Danmark 

064559 U 10.800 -300 10.500 10.414 -86 
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Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Løn- og bar-
selspuljer 

065270 U 27.000 -34.848 -7.848 -13.024 -5.176 

  I 0 0 0 17 17 
Tjeneste-
mandspension 

065272 U 34.191 1.281 35.473 35.070 -402 

  I -192 0 -192 -172 20 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Kvinder og mænd gives 
lige muligheder for leder-
skab på alle niveauer. 
 
(FN’s verdensmål 5.5.2. 
Sikring af lige muligheder 
for lederskab). 
 

Opgørelse af fordelingen 
mellem kønnene på an-
satte. 
 

Opgørelse udarbejdes 
hvert andet år.  

2 For at kunne levere det 
politisk fastsatte service-
niveau er det nødvendigt, 
at der er et stabilt ar-
bejdsmiljø, så det til-
strækkelige antal medar-
bejdere er til stede. Kom-
munen har fokus på nær-
vær, og som følge heraf 
er der taget en række ini-
tiativer bl.a. med hurtig 
opfølgning på fravær.  
 
(FN’s verdensmål 8.8. 
Sikring af stabilt arbejds-
miljø). 
 

Der foretages systema-
tisk opfølgning på fravær, 
herunder med fraværs-
statisk. 

Opfølgning foretages lø-
bende. 

3 Indførelse af ny teknologi 
kan begrundes i gennem-
førelse af større effektivi-
tet, men kan også skyl-
des ønsker fra borgere el-
ler samarbejdspartnere 
om en hurtigere og mere 
direkte adgang til at le-
vere og modtage informa-
tioner. 
 
(FN’s verdensmål 8.2. 
Sikring af økonomisk pro-
duktivitet gennem indfø-
relse af ny teknologi). 
 

Der indføres ny teknologi 
de steder, hvor det giver 
mening. 

Vurdering foretages lø-
bende. 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

4 Der fremmes udviklings-
orienterede politikker, der 
understøtter anstændige 
jobs for alle målgrupper. 
 
(FN’s verdensmål 8.3. 
Sikring af anstændige 
jobs for alle målgrupper). 
 

Der ansættes personale i 
fleksjobs, løntilskud og i 
seniorjobsordninger. 

Opfølgning foretages lø-
bende. 
 

5 Der investeres i energief-
fektivitet. 
 
(FN’s verdensmål 7.B.1. 
Investering i energieffekti-
vitet). 
 

Der er ansat en energi-
konsulent. 
 

Opfølgning foretages lø-
bende. 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Opgørelsen fremgår af kommunens ligestillingsredegørelse – seneste fra 2020. 
 
Ad 2) 
De enkelte personaleansvarlige laver løbende opfølgning jf. kommunens sygefraværs-
retningslinjer og minimum én gang årligt drøftes fraværet i MED-organisationen. 
 
Ad 3) 
Der er løbende foretaget vurdering af indførelse af ny teknologi i den helhedsoriente-
rede ledergruppe. 
 
Ad 4) 
Kommunen har udarbejdet retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat ar-
bejdsevne og ledighed. 
 
Ved henvendelser vurderer den enkelte leder, hvilke muligheder der er på arbejdsplad-
sen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere med krav på seniorjob. Der har dog 
kun været få henvendelser det seneste år. 
 
Ad 5) 
Der er ansat en energikonsulent i 2020. 
 
Specielle bemærkninger 
 
02.22.07 Parkering 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
-632.983 -80.017 -713.000 -869.450 -156.450 

 
Merindtægten skyldes mere salg af parkeringstilladelser. 
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06.45.51 Sekretariat og forvaltninger   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
162.287.717 -14.632.189 147.655.528 144.589.697 -3.065.831 
-41.951.338 -3.202.917 -45.154.255 -46.076.519 -922.264 

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

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
23.239.039 -21.471.807 1.767.232 903.706 -863.526 

-29.795.266 -747.554 -30.542.820 -30.542.860 -40 
 
Mindreudgiften skyldes bl.a. et lavere aktivitetsniveau i forhold indkøb af systemer, kur-
susforløb m.m. 
 
1001010001 Forsikringer, centrale betalinger 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.986.502 -946.614 1.039.888 927.449 -112.439 

-58.492 0 -58.492 -125.000 -66.508 
 
Mindreudgiften skyldes bl.a. at bestilte videoovervågningssystemer ikke blev sat op i 
2020 på grund af COVID-19. 
 
1001020003 Innovationspulje    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 5.000.000 5.000.000 3.967.180 -1.032.820 

 
Mindreudgiften skyldes bl.a. at nogle af de igangsatte projekter ikke kunne fuldføres 
pga. COVID-19. 
 
1001040000 Servicecentret    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
652.070 -251.250 400.820 444.619 43.799 

-1.888.125 271.350 -1.616.775 -1.827.743 -210.968 
 
Merindtægten skyldes primært øget salg af kørekort og sygesikringsbeviser. 
 
1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
-5.358.451 -3.400.000 -8.758.451 -9.197.558 -439.107 

 
Merindtægten skyldes en forhøjelse af kommunens tilskud pga. Covid-19. 
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1002070000 Kontorelever og ekstraordinære elever 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.282.036 8.568 4.290.604 3.922.396 -368.208 

 
Mindreudgiften skyldes et lavere lønforbrug end forudsat ved budgetteringen, da der 
var budgetteret med 15 kontorelever, men der reelt kun var ansat 13,5 kontorelever. 
 
4005080000 Handicap & Psykiatricenter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.331.465 -5.717 1.325.748 927.974 -397.774 

 
Mindreudgiften skyldes, at en medarbejders løn blev bogført på et andet område i 
2020. 
 
06.45.52 Fælles IT og telefoni    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
39.651.083 -2.171.810 37.479.273 33.578.058 -3.901.215 

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

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
17.327.574 -6.778.568 10.549.006 10.983.080 434.074 

 
Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til IT-systemer, herunder lavere licensud-
gifter end forventet til KOMBIT.  
 
1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekr.   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.422.607 3.078.620 4.501.227 3.235.266 -1.265.961 

 
Mindreudgiften skyldes primært at kommunens egne medarbejdere har stået for den 
interne undervisning af slutbrugerne i kommunens nye sags- og dokumenthåndterings-
system SBSYS. 
 
1001030000 It-Afdelingen    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
8.338.298 1.419.305 9.757.603 7.951.987 -1.805.616 

 
Mindreudgiften skyldes primært at leverance af bl.a. bærbare pc’er ikke kunne gen-
nemføres i 2020. 
 

1002000000 Org.- og Personaleafd. Adm. 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
842.467 0 842.467 451.540 -390.927 

 
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til IT-systemet. 
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3001000000 Børn og kultur konto 6 fællesudgifter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.072.909 37.498 1.110.407 524.554 -585.853 

 
Mindreudgiften skyldes lavere afregning i forhold til KMD end forudsat ved budgetved-
tagelsen. 
 

4005040001 IT og telefoni    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
8.207.903 9.731 8.217.634 7.594.963 -622.671 

 
Mindreudgiften skyldes lavere afregning i forhold til KMD end forudsat ved budgetved-
tagelsen. 
 

06.52.70 Løn- og barselspuljer    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
27.000.248 -34.847.773 -7.847.525 -13.023.575 -5.176.050 

0 0 0 16.949 16.949 
 
Udgifterne på dette område vedrører vikarmidler ved barsel og sygdom, pulje til udbe-
taling af 6. ferieuge og midler til ressourcetildelingsmodel til plejehjemsområdet, som 
deles ud til de konkrete fagområder i løbet af regnskabsåret.  
 
Mindreindtægten der fremgår af området kommer primært ved, at der ikke har været 
det forventede behov for uddeling af barselsmider til fagområderne. 
 
06.52.72 Tjenestemandspension 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
34.191.320 1.281.260 35.472.580 35.070.138 -402.442 

-192.047 0 -192.047 -172.362 19.685 
 
Merudgiften skyldes, at der har været færre tjenestemandspensioner end forventet. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 5.074 -265 4.809 5.053 244 
Løn 0 0 0 0 0 
Driftsudgifter 5.538 -264 5.274 5.527 253 
Driftsindtægter -464 -1 -465 -474 -9 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   5.074 -265 4.809 5.053 244 
Driftssikring af 
boligbyggeri 

002518 U 1.029 40 1.069 1.323 253 

  I -464 -1 -465 -474 -9 
Fællesudgifter 
for kommu-
nens samlede 
skolevæsen 

032202 U 2.584 16 2.600 2.600 0 

Frivilligt socialt 
arbejde og øv-
rige sociale for-
mål 

057299 U 700 -350 350 349 -1 

Vejledning og 
Erhvervsudvik-
ling 

064867 U 1.225 30 1.255 1.255 0 

 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Der fremmes udviklings-
orienterede politikker, der 
støtter produktivitet og 
iværksætteri, som frem-
mer udviklingen af både 
små- og mellemstore virk-
somheder. 
 
(FN’s verdensmål 8.3. 
Fremme udviklingsorien-
terede politikker omkring 
iværksætteri og fremme 
en formalisering og udvik-
ling af virksomheder). 
 

Kommunen er med i ho-
vedstads samarbejdet 
med at fremme mulighe-
derne for iværksætteri. 
 
Kommunen selv foretager 
initiativer for at fremme 
iværksætteri i kommu-
nen. 

Redegørelse vises i regn-
skabet. 
 
 
 
Redegørelse vises i regn-
skabet. 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Kommunen samarbejder tæt med Erhvervshus Hovedstaden – Copenhagen Business 
Hub – som udfører vejledning og sparring til lokale virksomheder, af alle størrelser og 
fra alle brancher, også til iværksætterniveauet.   
Kommunens iværksættertårn på Oliefabriksvej med 6 lokaler er fuldt udlejet og har en 
god søgning fra nye iværksættere.  
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Specielle bemærkninger 
 
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.029.313 40.000 1.069.313 1.322.804 253.491 
-464.078 -812 -464.890 -474.053 -9.163 

 
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. 
 
Merudgiften skyldes, at der har været et stort antal fraflytninger, hvoraf flere har været 
med meget store flytteafregninger på grund af misligholdelse, specielt sidst på året. 
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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 49,9 mio. kr. og udviser 
et regnskab på 54,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært merudgifter på renovationsom-
rådet inden for ordningen glas, papir, pap, plast og metal samt færre interne indtægter 
på køretøjer på vejområdet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovation

3.964

7%

Materielgården 

og veje

46.876

86%

Natur- og 

miljøområdet

3.778

7%
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1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Teknik- og Miljøudvalg  48.374 1.572 49.947 54.619 4.672 
 U 94.101 -176 93.925 99.576 5.650 
 I -45.727 1.748 -43.979 -44.957 -978 
Renovation   99 891 990 3.964 2.974 

 U 41.611 10 41.621 45.523 3.902 
 I -41.512 881 -40.631 -41.559 -928 
Materielgården og veje   45.091 -86 45.005 46.876 1.871 
 U 49.028 -1.236 47.792 49.720 1.928 
 I -3.937 1.150 -2.786 -2.844 -57 
Natur- og miljøområdet   3.184 767 3.951 3.778 -173 

 U 3.462 1.050 4.512 4.332 -180 
 I -278 -283 -561 -554 7 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 99 891 990 3.964 2.974 
Driftsudgifter 41.611 10 41.621 45.523 3.902 
Driftsindtægter -41.512 881 -40.631 -41.559 -928 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   99 891 990 3.964 2.974 
Bærbare batte-
rier 

005285 U 99 0 99 77 -21 

Generel admi-
nistration (kun 
husholdninger) 

013860 U 3.379 -942 2.437 2.278 -158 

  I -3.379 918 -2.461 -2.493 -32 
Ordninger for 
dagrenovation, 
dagrenovati-
onslignende af-
fald - 

013861 U 16.856 0 16.856 17.518 662 

  I -16.856 -72 -16.928 -18.066 -1.138 
Ordninger for 
storskrald og 
haveaffald 

013862 U 3.418 0 3.418 4.040 623 

  I -3.418 0 -3.418 -4.642 -1.224 
Ordninger for 
glasemballage-
, papir-, pap-, 
metalembal-
lage- 

013863 U 6.416 16 6.432 9.431 3.000 

  I -6.416 25 -6.390 -4.345 2.046 
Ordninger for 
farligt affald 

013864 U 92 -6 86 114 27 

  I -92 0 -92 -626 -534 
Genbrugsstati-
oner 

013865 U 11.352 0 11.352 11.285 -67 

  I -11.352 9 -11.343 -11.388 -45 
Øvrige ordnin-
ger og anlæg 

013866 U 0 0 0 0 0 

  I 0 0 0 0 0 
Miljøbeskyt-
telse 

064555 U 0 942 942 779 -163 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Mere og bedre kommuni-
kation ud til borgerne, i 
tråd med Affalds- og Res-
sourceplanen 2019 - 
2024. 

 

Der udføres en løbende 
kommunikationsindsats 
vedr. nye initiativer, drift 
opdateringer m.m. Kom-
munikationen iværksæt-
tes gennem dialog, lø-
bende opdatering via 
hjemmesiden og affalds-
portalen samt information 
via Tårnby Kommunes 
Facebookside. 

Der informeres om status 
for affaldssortering i for-
længelse af implemente-
ringen af kildesorteret 
plast og metal i 2019. 
Med fokus på mængder 
og renhed. 

Der sættes fokus på 
mere og bedre dialog 
med viceværterne, såle-
des at de føler sig rustet 
til at formidle informatio-
ner om affaldssortering 
og drift til beboerne. 

At der afrapporteres ul-
timo 2020. 

2 Fokus på drift og udvik-
ling af direkte genbrug via 
Kirstinehøj Genbrugs-
plads, i tråd med Affalds- 
og Ressourceplanen 
2019 - 2024. 

 

Der udføres løbende til-
syn af den nyetablerede 
ordning, direkte genbrug, 
på Kirstinehøj Genbrugs-
plads. Samt løbende til-
pasning og udvikling af 
ordningen hvis nødven-
digt. 

Der udarbejdes en stati-
stik for mængder afleve-
ret til ordningen, genan-
vendelsesprocenten samt 
det fremtidige potentiale 
for ordningen. 

At der afrapporteres ul-
timo 2020. 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 Planlægning af en ind-
samlingsordning for mad-
affald i tråd med Affalds 
og Ressourceplanen 
2019 – 2024. 

 

Det skal undersøges 
hvorledes implementerin-
gen af madaffald skal 
etableres, hvilke behol-
dere der skal benyttes 
samt hvilke type poser 
der er mest optimale til 
formålet.  
 

At der afrapporteres ul-
timo 2020. 

 
Ad 1) 
I forbindelse med start på indsamling af plast- og metalfraktioner er der kommunikeret 
til brugerne herom. 
 
Ad 2) 
Der henvises til sag nr. 8 i Teknik- og Miljøudvalgets møde, den 8. oktober 2020. 
 
Ad 3) 
Arbejdet pågår. Pga. de nye meldinger fra Regeringen om at øge antallet af indsam-
lede affaldsfraktioner til 10, planlægges indsamlingen af bioaffald at blive tilrettelagt 
samtidig hermed. 
 

Specielle bemærkninger 
 
005285 Bærbare batterier    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
98.683 0 98.683 77.454 -21.229 

 
Mindreudgiften skyldes, at den indsamlede mængde af batterier er faldet. 
 
013860 Generel administration (kun husholdninger) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.378.643 -942.039 2.436.604 2.278.409 -158.195 

-3.378.643 917.867 -2.460.776 -2.492.617 -31.841 
 
Mindreudgiften skyldes, at planlægningen af indsamling af madaffald samt processerne 
herfor er blevet rykket til 2021, på baggrund af regeringens udmeldinger om mere sor-
tering, hvor madaffald kunne være en del af denne ændring. 
 
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
16.855.890 0 16.855.890 17.517.814 661.924 

-16.855.890 -71.829 -16.927.719 -18.066.137 -1.138.418 
 
Merudgiften skyldes, at der er på ordningen for virksomheder er betalt flere udgifter til 
indsamling pga. der i 2019 blev betalt for lidt. 
Merindtægten skyldes planlagt nedskrivning af renovationsområdets mellemværende 
med kommunen for ordningen med private. 
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013862 Ordninger for storskrald og haveaffald   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.417.803 0 3.417.803 4.040.499 622.696 

-3.417.803 0 -3.417.803 -4.641.858 -1.224.055 
 
Merudgiften skyldes, at der ved budgetlægning ikke er indregnet tømning af containere 
ved haveaffald og storskrald.  Merindtægten skyldes, at mellemværende med kommu-
nen skal nedbringes, og taksterne for haveaffald og storskrald er derfor prissat i rela-
tion til, at der indkommer flere indtægter end budgetårets udgifter. 
 
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.415.543 16.001 6.431.544 9.431.316 2.999.772 

-6.415.543 25.301 -6.390.242 -4.344.689 2.045.553 
 
Merudgiften skyldes, at indsamlingsudgifterne til plast og metal er steget. Derudover er 
der betalt et udestående for 2019 på 1,0 mio. kr. for indsamling af plast og metal. 
Mindreindtægten skyldes, at der er indkommet færre indtægter for salg af papir, pap 
samt metal. 
 
013864 Ordninger for farligt affald 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
91.843 -5.552 86.291 113.602 27.311 

-91.843 0 -91.843 -625.941 -534.098 
 
Merindtægterne skyldes, at mellemværende med kommunen skal nedbringes, og ge-
byrerne er derfor prissat i relation til, at indtægterne er højere end de reelle udgifter. 
 
064555 Miljøbeskyttelse    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 942.039 942.039 778.831 -163.208 

 
Der er mindreudgifter inden for administration af virksomhedsaffald. Mindreudgiften 
skyldes, at der er brugt færre midler til administration af ordninger. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 45.091 -86 45.005 46.876 1.871 
Løn 12.831 53 12.884 13.479 596 
Driftsudgifter 36.197 -1.289 34.908 36.241 1.333 
Driftsindtægter -3.937 1.150 -2.786 -2.844 -57 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   45.091 -86 45.005 46.876 1.871 
Grønne områ-
der og natur-
pladser 

002820 U 521 -5 516 671 155 

Fælles formål 022201 U 1.069 -1.078 -9 5.601 5.610 
  I -535 215 -320 -316 4 
Arbejder for 
fremmed reg-
ning 

022203 U 303 110 413 596 184 

  I -374 0 -374 -568 -194 
Driftsbygninger 
og -pladser 

022205 U 2.575 62 2.637 2.219 -418 

  I -31 15 -16 -1 15 
Parkering 022207 U 1.112 -300 812 794 -17 
  I -2.761 850 -1.911 -1.810 101 
Vejvedligehol-
delse m.v. 

022811 U 15.202 -738 14.463 13.560 -903 

  I -187 21 -166 -148 18 
Belægninger 
m.v. 

022812 U 2.944 0 2.944 2.491 -453 

  I -49 49 0 0 0 
Vintertjeneste 022814 U 2.771 0 2.771 523 -2.248 
Busdrift 023231 U 22.532 713 23.245 23.263 18 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Der er gode forhold for 
trafikafvikling og –sikker-
hed i kommunen. 
 

Trafikhandlings/mobili-
tets- plan er revideret og 
godkendt. 
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2020. 

2 Englandsvejstunnel frem-
står velrenoveret. 
 

Plan for renovering af 
Englandsvejstunnelen er 
udarbejdet. 
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2020. 

3 Kommunens veje vedlige-
holdes med respekt for 
den investerede kapital. 
 

Plan for vedligeholdelse 
af den investerede kapital 
på vejbelægninger fore-
ligger og er godkendt. 
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2020. 

4 Kommunens veje bidra-
ger til kommunens 
grønne politik. 
 

Kommunevejenes træbe-
stand søges øget i hen-
hold til den i 2019 ved-
tagne politik og strategi 
for vejtræer. 
 

Afrapportering til Teknik- 
og Miljøudvalget ultimo 
2020. 

 
Ad 1) 
Trafikhandlingsplanen – revidering (Revidering af Trafikhandlingsplan var oprindeligt 
servicemål for 2020, men det blev besluttet, at det udskydes til 2021 da Færdselssik-
kerhedskommissionen endnu ikke havde udmeldt rammerne for det videre trafiksikker-
hedsarbejde (Den nationale handlingsplan). 
 
Ad 2) 
Der er endnu ikke udarbejdet en plan for renovering af Englandsvejstunnelen, da for-
valtningen først skulle klarlægge muligheden for medfinansiering.  
 
Ad 3) 
Der er udarbejdet et rapport der viser vedligeholdelsesbehov for kommunale asfalte-
rede veje og gang-/cykelstier i kommunen. 
 
Ad 4) 
Der er plantet 16 nye egetræer på Amager Landevej nord for Korsvejskrydset og 2 
træer på Tejn Alle. Der er besluttet at fælde 17 træer på Bjørnbaksvej og 21 træer på 
Randkløve Alle i 2020. Dermed en nedgang på 20 træer i 2020. Genplantning efter 
træer på Bjørnbaksvej vil ske i 2021. 
 

Specielle bemærkninger 
 
002820 Grønne områder og naturpladser   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
521.020 -4.746 516.274 671.292 155.018 

 
Merforbruget skyldes, at de afsatte lønmidler ikke stemmer overens med normeringen 
på området. 
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022201 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.069.190 -1.078.176 -8.986 5.601.304 5.610.290 
-534.800 215.000 -319.800 -315.946 3.854 

 
Merudgiften skyldes, at der har været færre kørsler for mange af Materielgårdens biler 
det gælder lastbiler, traktorer, postbil og slamsuger. Derudover er der indkommet færre 
interne indtægter på reparation af køretøjer. Samlet er der interne mindreindtægter på 
4,8 mio. kr. 
Derudover er der et merforbrug på løn på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på 0,3 mio. kr. 
på reparationer udført på eksterne værksteder. 
 
022207 Parkering 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.111.635 -300.000 811.635 794.307 -17.328 

-2.761.149 850.000 -1.911.149 -1.810.326 100.823 
 
Der er mindreindtægter på parkeringsområdet. 
 
Mindre indtægterne skyldes, at der har været færre der har parkeret ulovligt i området 
omkring lufthavnen idet der har været nedsat aktivitet pga. Covid-19. 
 
022812 Belægninger m.v.    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.944.005 0 2.944.005 2.491.002 -453.003 

-49.235 49.235 0 0 0 
 
Der har været mindreudgifter på området for belægninger. 
 
Mindre udgifterne skyldes, at der er brugt færre midler til fortove, stier, Englands-
vejstunnelen og afmærkning af kørebaner. Der har været mindreudgifter til strøm til 
drift af pumper ved Englandsvejstunnelen, da flere af pumperne ikke fungerer. Derud-
over har der været nedsat aktivitet på området, da medarbejdere på vejområdet har 
været hjemsendt pga. Covid-19. 
 
022203 Arbejder for fremmed regning   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
302.628 110.000 412.628 596.218 183.590 

-373.893 0 -373.893 -568.107 -194.214 
 
Der har været merudgifter og merindtægter på områderet for arbejder for fremmed reg-
ning. 
 
Merudgifterne skyldes, at der har været flere reparationer på ødelagt materiel på kom-
munens veje og stier. Det gælder lysmaster, torontoanlæg, vejskilte, lyssignaler og 
stibomme.  
 
Merindtægterne hænger sammen med de øgede udgifter på området. Kommunen har 
modtaget flere indtægter i erstatning, idet der har været flere sager om ødelagt mate-
riel. 
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022205 Driftsbygninger og -pladser   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.574.687 62.267 2.636.954 2.219.245 -417.709 

-30.939 15.000 -15.939 -1.375 14.564 
 
Der er mindreudgifter på området for driftsbevillinger og –pladser. 
 
Mindreudgiften skyldes, at der har været et mindre behov for brug af køretøjer til Mate-
rielgården og driftspladserne på Ugandavej, herunder containertømning samt slamsug-
ning. 
 
022811 Vejvedligeholdelse m.v. 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
15.201.591 -738.448 14.463.143 13.560.312 -902.831 

-186.942 21.238 -165.704 -148.011 17.693 
 
Der er mindreudgifter på området for vejvedligeholdelse. 
 
Mindre udgifterne skyldes, at der har været et mindre behov for intern kørsel til opgaver 
vedrørende vejgrøfter, vedligeholdelse af belysning, lysregulering, renholdelse, tøm-
ning af skraldespande og rensning af rendestensbrønde. 
 
022814 Vintertjeneste    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.771.113 0 2.771.113 523.159 -2.247.954 

 
Der er mindreudgifter på området for vintertjeneste. 
 
Mindre udgifterne skyldes, at der i 2020 ikke har været mange vinterdage og derfor 
ikke været et stort behov for snerydning og saltning. Der har i 2020 ikke været 0 udkald 
til snerydning og 8 udkald til saltning. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 3.184 767 3.951 3.778 -173 
Løn 19 0 19 40 20 
Samlet resultat 3.184 767 3.951 3.778 -173 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   3.184 767 3.951 3.778 -173 
Fælles formål 005280 U 2.160 0 2.160 2.016 -143 
  I -1 0 -1 0 1 
Miljøtilsyn - 
virksomheder 

005287 U 311 0 311 309 -2 

Øvrig planlæg-
ning, undersø-
gelser, tilsyn 
m.v. 

005289 U 0 305 305 299 -6 

Diverse udgif-
ter og indtæg-
ter 

005593 U 991 745 1.736 1.708 -29 

  I -277 -283 -560 -554 6 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Samarbejde med Tårnby 
Forsyning om forbedret 
vandkvalitet i spare bassi-
ner og regnvandssyste-
mer knyttet til erhvervs-
områder. 
 

Gennemførelse af tilsyns-
kampagnen "Blå Fisk" i et 
erhvervsområde. 

Orientering af udvalget 
ultimo 2020. 

2 At optimere kommunens 
vejledning til borgere og 
virksomheder, som står 
for at skulle håndtere 
byggeaffald i forbindelse 
med renoveringer og ned-
rivninger.  
 

At opdatere de sider på 
taarnby.dk, som omhand-
ler byggeaffald, samt op-
datere eksisterende pub-
likationer om byggeaffald. 

Orientering af udvalget 
ultimo 2020. 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 At planlagte aktiviteter i 
kommunens spildevands-
plan gennemføres. 
 

At separat kloakering af 
det resterende område 
øst for metro 2-linjen er 
igangsat inden for plan-
perioden, dvs. igangsat 
inden udgangen af 2021.   
 
At separat kloakering af 
området i Travbanepar-
ken er igangsat. 
 

Orientering af udvalget 
ultimo 2020. 

4 At få klarlagt de (nye) lov-
givningsmæssige og tek-
niske muligheder inden 
for håndtering af terræn-
nært vand.  
 

Der peges på løsnings-
forslag til håndtering af 
terrænnært vand. 

Orientering af udvalget 
ultimo 2020. 

5 At den kommunalt ejede 
del af Koklapperne er 
kortlagt i forhold til natur-
beskyttelseslovens §3. 
 

Der er foretaget en bota-
nisk vurdering af den 
kommunalt ejede del af 
Koklapperne, med hen-
blik på at vurdere områ-
det i forhold til naturbe-
skyttelseslovens §3. 
 

Orientering af udvalget 
ultimo 2020. 

 
Ad 1) 
På grund af situationen omkring Covid-19 har miljøministeren dispenseret fra en række 
krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen har på denne bagrund ikke udført til-
synskampagner i 2020. 
 
Ad 2) 
Hjemmesiden vedr. byggeaffald er opdateret 
 
Ad 3) 
Separatkloakeringen af den resterende del af området øst for metro 2-linjen vil blive 
igangsat i planperioden. I 2021 forventer forsyningsselskabet at etablere en regnvands-
ledning i Skøjtevej, som er nødvendig for gennemførelsen af den samlede separatkloa-
kering. Separatkloakeringen vil strække sig ind i næste planperiode. 
 
Forberedelse af udbudsprojekt for Travbaneparken er sket i 2020/21.  
Alle relevante myndighedsansøgninger er fremsendt til kommunens miljømyndighed 
medio februar 2021 i forhold til VVM, nedsivningstilladelse og udspredningstilladelse. 
 
Ad 4) 
Det har ikke været muligt at finde en lovgivningsmæssig løsning på sagen, ud over det 
der i forvejen ligger i lovgivningen, om at det er grundejers ansvar. 
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Ad 5) 
Den botaniske kortlægning af den kommunalt ejede del af Koklapperne viste at områ-
det ikke på nuværende tidspunkt omfattes af naturbeskyttelseslovens §3. 
 

Specielle bemærkninger 
 
005280 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.159.603 0 2.159.603 2.016.173 -143.430 

-1.034 0 -1.034 0 1.034 
 
Der har været mindreudgifter indenfor GIS området (Geografisk Informationssystem).  
 
Mindre udgifterne skyldes, at forvaltningen ikke kom i gang med GIS integrationen til 
SBSYS, og der har ikke været en gennemgang af højdenettet, som forventet. 
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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 13,8 mio. kr. og et 
regnskab på 13,6 mio. kr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redningsberedskabet

13.609

100%
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1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Beredskabskommission  13.777 77 13.854 13.609 -245 
 U 14.874 77 14.952 14.839 -112 
 I -1.097 0 -1.097 -1.230 -133 
Redningsberedskabet   13.777 77 13.854 13.609 -245 

 U 14.874 77 14.952 14.839 -112 
 I -1.097 0 -1.097 -1.230 -133 

 
Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 13.777 77 13.854 13.609 -245 
Løn 14.183 71 14.254 14.063 -191 
Driftsudgifter 691 6 697 776 79 
Driftsindtægter -1.097 0 -1.097 -1.230 -133 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   13.777 77 13.854 13.609 -245 
Redningsbe-
redskab 

005895 U 14.874 77 14.952 14.839 -112 

  I -1.097 0 -1.097 -1.230 -133 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 At sikre en hurtig og ef-
fektiv førsteindsats. 

Udrykningstider på 10 mi-
nutter 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 møder 
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. 

 
  



61 
 

Beredskabskommissionen 
Redningsberedskabet 

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 

Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Ud af 396 udrykninger var M2/M3, brandvæsenets primære køretøjer, fremme inden 
for tidsgrænsen på 10 minutter i byområde og 15 minutter i spredt bebygget område i 
392 tilfælde.  
 
Indsatsledervognen var ligeledes altid fremme inden for tidsgrænsen.  
Tallene for redningslift er 118 udrykninger ud af 128 (92%) og for vandtankvognen 76 
ud af 78 (97%). 
 
Samlet tal for alle køretøjer: 
Resultat: 97%. Mål: 95%  
 
Ad 2) 
Fremmødeprocenten (tal for fuldtalligt fremmøde) er 94.  
24 gange ud af 396 alarmer er der mødt mindre mandskab frem end påregnet (i alle til-
fælde 1 mindre) og årsagerne har bl.a. været radiosvigt og menneskelige fejl (bytninger 
der er gået galt).  
 
Resultat: 94%. Mål: 95% 

 
Ad 3) 
I 2020 er der gennemført 183 ud af 184 pligtige brandsyn. Kun på plejehjemmet Ir-
landsvej blev brandsyn ikke foretaget pga. stort Covid-19 smitteudbrud. Dette vil blive 
foretaget så snart det er muligt i 2021. 
 
Resultat: 99%. Mål: 100% 
 
 

Specielle bemærkninger 
 
005895 Redningsberedskab    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
14.874.309 77.198 14.951.507 14.839.116 -112.391 
-1.097.483 0 -1.097.483 -1.230.323 -132.840 

 
På redningsberedskabets område er der mindreudgifter og merindtægter. 
 
Mindre udgifterne skyldes, at der er mindreudgifter til løn til brandfolk, og merindtæg-
terne skyldes flere indtægter for salg af brandhaner samt flere indtægter på udkald til 
ABA-alarmer (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) end forventet. 
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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 UngTårnby og US10, herunder 
løn- og driftsudgifter, el og varme. Endelig udgifter til Selvforsørgelses- og hjemrejse-
program 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 932,2 
mio.kr., med henholdsvis udgifter på 1.101,6 mio. kr. og indtægter på i alt 169,4 mio. 
kr. 
I forhold til det korrigerede Budget 2020, udviser nettoresultatet en mindre udgift på 5,3 
mio. kr.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelig 

undervisning

320.086

34%

Specialundervisni

ng og rådgivning

107.993

12%

SFO

59.643

6%

Øvrig 

undervisning og 

faglig uddannelse

78.557

9%

Daginstitutioner 

og klubber

278.040

30%

Særligt udsatte 

børn og unge

47.247

5%

Børnehandicap

40.681

4%
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1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. Budget Regnskab Afvigelse 

Børne- og Skoleudvalg  894.764 42.822 937.585 932.247 -5.338 
 U 1.054.348 53.509 1.107.857 1.101.650 -6.207 
 I -159.584 -10.687 -170.271 -169.402 869 
Almindelig undervisning   311.545 12.726 324.272 320.086 -4.185 

 U 331.399 19.860 351.259 345.200 -6.059 
 I -19.853 -7.134 -26.987 -25.114 1.873 
Specialundervisning og 
rådgivning 

  101.879 6.562 108.441 107.993 -448 

 U 114.806 5.684 120.490 119.728 -762 
 I -12.927 879 -12.049 -11.735 314 
SFO   59.901 594 60.495 59.643 -852 
 U 86.592 53 86.645 85.893 -752 

 I -26.691 541 -26.150 -26.250 -99 
Øvrig undervisning og 
faglig uddannelse 

  76.853 2.186 79.038 78.557 -481 

 U 79.647 2.248 81.895 81.535 -360 
 I -2.795 -62 -2.857 -2.978 -121 
Daginstitutioner og klub-
ber 

  259.560 19.525 279.085 278.040 -1.045 

 U 342.195 23.105 365.300 363.831 -1.469 
 I -82.635 -3.581 -86.215 -85.791 424 
Særligt udsatte børn og 
unge 

  47.330 37 47.367 47.247 -120 

 U 51.515 1.281 52.796 54.156 1.361 
 I -4.185 -1.244 -5.429 -6.910 -1.481 
Børnehandicap   37.696 1.192 38.888 40.681 1.793 
 U 48.194 1.277 49.471 51.306 1.835 
 I -10.498 -85 -10.583 -10.625 -42 



65 

Børne- og Skoleudvalget 
Almindelig undervisning

 

 

 65 
 

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 311.545 12.726 324.272 320.086 -4.185 
Løn 267.868 14.952 282.820 280.203 -2.617 
Driftsudgifter 63.531 4.909 68.439 64.998 -3.442 
Driftsindtægter -19.853 -7.134 -26.987 -25.114 1.873 

 

 

Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   311.545 12.726 324.272 320.086 -4.185 
Folkeskoler 032201 U 322.938 18.766 341.704 336.658 -5.046 
  I -16.378 -6.648 -23.026 -21.212 1.815 
Fællesudgifter 
for kommu-
nens samlede 
skolevæsen 

032202 U 6.676 19 6.695 6.222 -473 

  I -3.475 650 -2.825 -2.872 -47 
Befordring af 
elever i grund-
skolen 

032206 U 538 -60 478 295 -183 

Efter- og vide-
reuddannelse i 
folke- skolen 

032209 U 1.246 1.136 2.382 2.025 -357 

  I 0 -1.136 -1.136 -1.030 106 
 

Arbejdet med FN’s verdensmål 

Kommunens skolevæsen forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN’s 
17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for Almindelig Undervisning er udarbejdet således, at de 
kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål. 
 
Servicemål nr. 1 og 4 vedrører FN’s verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse. 
Der er fokus på elevernes praksisfaglige færdigheder og en række politisk vedtagne 
krav, om fokus på denne færdighed i alle fag, valgfag og projektopgaven på 9. årgang. 
For at sikre at eleverne i kommunen mødes af kvalitetsuddannelse, sker der løbende 
kompetenceudvikling af medarbejderne på skolerne.  
 
Servicemål nr. 2 og 3, vedrører blandt andet FN’s verdensmål nr. 3, Sundhed og triv-
sel, samt verdensmål nr.10, Mindre ulighed. Det er vigtigt at vi styrker og fremmer den 
sociale, økonomiske, og politiske inklusion af alle. 
 
Med udgangspunkt i kommunens børnepolitik, skal medarbejdere, i samarbejde med 
forældrene, støtte børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde ver-
den og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager 
ansvar for eget liv og for fællesskabet.  
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 At lærere og pædagoger 
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. 
  
 

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 videns grundlag 
og begrebsapparat 
kombineret med stærke 
processuelle kompeten-
cer, som danner afsæt 
for teamets videre ar-
bejde 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 udvik-
ling, så skolens medar-
bejdere - individer som 
teams - bliver 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.” 
 
I både den kommunale 
og de enkelte skolers 
kvalitetsrapport for skole-
året 2018-2019 er der la-
vet en særskilt evaluering 
af målsætningen. 
 
 Ved udgangen af 2020 
afsluttes PLF projektet 
med et videndelingssemi-
nar for skoleledelseste-
ams og forvaltning. Her 
er fokus status og viden-
deling af vigtige lærings-
pointer samt plan for 
kommunal fastholdelse 
og forankringsaktiviteter. 
 
Børne- og Skoleudvalget 
orienteres ved udgangen 
af 2020 om pointer fra vi-
dendelingsseminaret.  
 

2 At ”Alle elever skal have 
en ven” 
 
 
 
 
 
 

Skolerne har etableret le-
gepatruljer, der har fokus 
på ”alle elever skal have 
en ven” og på at skabe 
aktive pause for indsko-
lingseleverne med de æl-
dre elever som igangsæt-
tere. 
 
Legepatruljen er med til 
at give bedre trivsel 
blandt eleverne både på 
egen årgang, men også 
på tværs af årgange og 
på den vis give eleverne 
mulighed for dannelse af 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for Børne- 
og Skoleudvalget efterår 
2020. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

venskaber og nye relatio-
ner. 
 
Kommunens Børnepolitik 
har som målsætning at:  
udvikle børn og unges 
sociale kompetencer ved 
at give børn og unge er-
faringer med at være 
sammen med andre.  
 
Skolevæsnet tilbyder ele-
verne mulighed for på 
tværs af skolerne at få er-
faringer med at være 
sammen med andre, og 
på den vis give eleverne 
mulighed for at udvikle 
venskaber på tværs og 
udvikle deres sociale 
kompetencer i flere typer 
fælleskaber.  
 
Dette sker blandt andet 
ved fælles valgfagsord-
ning for udskolingen og 
fælles idrætsarrange-
menter for alle klassetrin. 
 

3 At trivslen på vores folke-
skoler underbygges, un-
derstøttes og styrkes, så-
ledes at vi på den natio-
nale trivselsundersøgel-
ses fire obligatoriske indi-
katorer social trivsel, fag-
lig trivsel, støtte og inspi-
ration samt ro og orden 
når landsgennemsnittet. 
 
At der for de fælles kom-
munale mål inden for en-
keltspørgsmål på områ-
det elevinddragelse og 
toiletforhold spores en 
fremgang i perioden fra 
2017 til 2020.  
 

Lærere og pædagoger 
arbejder fortløbende og 
kontinuerligt med trivsel 
både på og uden for de 
fire dimensioner, og der 
fokuseres på det fremad-
rettede arbejde. 
 
Skolerne bruger trivsels-
målingerne til afklaring og 
systematisk brug på 
klasse, elev- og forældre-
niveau, herunder i skole-
bestyrelserne og blandt 
medarbejderne.    
 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for Børne- 
og Skoleudvalget, når 
landsgennemsnit og 
kommunerapport offent-
liggøres af Under-
visningsministeriet primo 
2020. 
Kommunerapporten of-
fentliggøres efterfølgende 
på kommunens hjemme-
side.  
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

4 At elevernes karakter ved 
folkeskolens 9. klasses 
prøver i de bundne prø-
vefag korrigeret for socio-
økonomiske forhold skal 
ligge på niveau med ele-
ver på landsplan. 

Gennem et skoleforløb 
arbejdes med fagene og 
de faglige mål. Der arbej-
des med fagenes kompe-
tenceområder, så færdig-
heder og viden opnås in-
den for fagene. 
 

 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for Børne- 
og Skoleudvalget, når 
den  
socioøkonomiske refe-
rencer på grundskoleka-
rakterer   offentliggøres 
af Undervisningsministe-
riet primo 2020. 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
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.  
 
Grundet Corona i foråret 2020 blev indsatsen ikke afsluttet i juni 2020 som planlagt. De 
kompetenceudviklingsaktiviteter, der skulle være afholdt i foråret 2020 blev flyttet til ef-
teråret 2020. De sidste aktiviteter er afsluttet den 4. december 2020. 
 
Undervejs har der været ændringer i indsatsens projektdesign. Det betyder blandt an-
det at videndelingsseminaret for skolerne blev erstattet af sparringer i de enkelte sko-
lers ledelsesteam for at komme tættere på praksis og den enkelte skoles udgangs-
punkt. 
 
Indsatsens resultater og fremdrift er beskrevet i kommunens kvalitetsrapport, som er 
godkendt i foråret 2020.  
 
Skolerne og forvaltningen har ønsket at udvikle det professionelle teamsamarbejde 
yderligere, hvoraf forvaltningen har indsendt en ny ansøgning til A.P møller Fonden 
med henblik på en videre- forførelse af indsatsen. Forvaltningen har i efteråret 2020 
været i dialog med A.P Møller Fonden og der forventes et endeligt svar fra Fonden i 
primo 2021  
 
I det der ikke har været afholdt vidensdelingsseminar, er der ikke udarbejdet en orien-
tering med pointer til Børne- og Skoleudvalget. 
Børne-og Skoleudvalget orienteres om slutrapporteringen, når denne foreligger i foråret 
2021. 
 
Ad 2) 
Generelt har aktiviteter på tværs i 2020 været udfordret af Corona.   
Legepatruljerne har været i fuld gang i foregående skoleår, og en kort statusevaluering 
fra januar 2020 bevidner, at der er god aktivitet omkring arbejdet med at sætte gang i 
frikvartererne. Det nævnes flere steder fra, at der skabes mere liv i skolegården – både 
fysisk og socialt.  
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Grundet Covid-19 blev det dog besluttet at aflyse Legepatruljekurset i efteråret 2020. 
De gældende retningslinjer if. Covid-19 giver naturligvis andre betingelser for, hvordan 
legepatruljerne fungerer p.t. Der har under den delvise nedlukning og ved etablering af 
fjernundervisning været et særligt fokus på at understøtte elevernes trivsel og venska-
ber hver for sig. 
 
Børne- og Skoleudvalget har ikke fået en status i efteråret 2020, der vil komme en sta-
tus, når det er muligt at arbejde mere på tværs af skolerne igen. 

 
Ad 3)  
Børne- og Skoleudvalget er på møderne den 10/9 2020 og 29/10 2020 informeret om 
skolernes resultater ift. den nationale trivselsmåling 2020. Kommune rapporten er of-
fentliggjort på kommunens hjemmeside. 
 
Vi har i trivselsmålingen 2020 haft en fremgang i skolernes svarprocent - fra 87 % til 93 
% hos 4.-9. kl. og status quo på 96 % for 0.-3. kl. trods Lock Down og kun delvise gen-
åbning i besvarelsesperioden. 
 
På baggrund af trivselsmålingen er der udviklet fire indikatorer for elevernes trivsel. 
Eleverne bliver målt på faglig trivsel, social trivsel, om de oplever støtte og inspiration, 
og endelig om de oplever ro og orden i klassen. Der spores samlet en fremgang i kom-
munens resultater. Der er fremgang på indikatoren ”støtte og inspiration”, hvor 
Tårnby Kommune også ligger over landsgennemsnittet. På indikatoren ”ro og orden” 
har der været fremgang fra 3,6 i 2019 til 3,7 i 2020. Der er status quo på indikatoren ” 
sociale trivsel” og ”faglig trivsel”. 
 
Der er for de fælles kommunale mål inden for enkeltspørgsmål på området toiletforhold 
set en positiv udvikling i perioden fra 2017 til 2020, hvoraf der ikke fremadrettet vil 
være et fælles kommunalt fokus på toiletforhold. I forbindelse med elevinddragelse vi-
ser målingen fra 2020 at der er status quo og derfor fortsætter skolerne med at have 
demokrati-og elevinddragelse som fælles fokus  
 
Ad 4)  
Børne- og Skoleudvalget er på mødet den 29/10 2020 informeret om skolernes resulta-
ter vedrørende karakterer. Som følge af COVID-19 blev folkeskolens prøver i 2020 af-
lyst, og det blev besluttet af elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af 
en ophøjelse af elevernes afsluttende standpunktskarakterer. Prøvekarakter og ad-
gangsgivende gennemsnit fra skoleåret 2019/20 kan derfor ikke sammenlignes med 
tidligere år og eventuelle udviklinger i karakterniveauet for skoleåret 2019/20 kan ikke 
nødvendigvis tolkes som et udtryk for en udvikling i elevernes faglige niveau eller som 
en udvikling i de faglige resultater i en given prøve.  
 
I skoleåret 2019/2020 opnåede det samlede skolevæsen i Tårnby et karaktergennem-
snit på 7,2. Landsgennemsnittet er 7,4.   
 
Karaktergennemsnit i de bundne fag, som er dansk, matematik (skriftlig), engelsk 
(mundtlig) og fællesprøven i naturfagene, ligger Tårnby i 19/20 0,2 højere end i 18/19. 
 
Undervisningsministeriet opgør grundet aflysningen af prøverne i juni 2020 ikke en so-
cioøkonomisk referenceramme for 2020.   
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Specielle bemærkninger 
De væsentligste årsager til afvigelserne på serviceområdet beskrives nedenfor. 
 
032201 Folkeskoler    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
322.938.113 18.765.832 341.703.945 336.658.181 -5.045.764 
-16.378.485 -6.648.000 -23.026.485 -21.211.893 1.814.592 

 
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgifter til lønninger og til el, vand, varme 
og renovation. Derudover er der mindreudgifter på en række konti. Mindreindtægten 
skyldes hovedsageligt midler til understøttende undervisning, der er indgået på andet 
udvalg. Derudover er der mindreindtægter for et par projekter. 
 
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.676.319 18.580 6.694.899 6.222.028 -472.871 

-3.475.000 650.000 -2.825.000 -2.872.047 -47.047 
 
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgift til lønninger. 
 
032206 Befordring af elever i grundskolen   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
538.327 -60.000 478.327 294.955 -183.372 

 
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgift til svømmekørsel. 
 
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.245.970 1.135.942 2.381.912 2.025.216 -356.696 

0 -1.135.942 -1.135.942 -1.030.280 105.662 
 
Mindreudgiften skyldes, at der har været færre udgifter til kurser. Mindreindtægten ved-
rører ministeriemidler til Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 101.879 6.562 108.441 107.993 -448 
Løn 78.177 6.690 84.867 85.092 225 
Driftsudgifter 36.629 -1.006 35.623 34.635 -987 
Driftsindtægter -12.927 879 -12.049 -11.735 314 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   101.879 6.562 108.441 107.993 -448 
Folkeskoler 032201 U 5.933 6.167 12.101 12.591 491 
  I 0 -608 -608 -210 398 
Pædagogisk 
psykologisk 
rådgivning m.v. 

032204 U 15.690 376 16.066 15.497 -568 

Skolefritidsord-
ninger 

032205 U 116 0 116 68 -47 

Befordring af 
elever i grund-
skolen 

032206 U 2.719 481 3.200 3.777 577 

  I 0 0 0 -297 -297 
Specialunder-
visning i regio-
nale tilbud, jf. 
folkeskolens § 
2 

032207 U 1.279 116 1.394 1.168 -226 

Kommunale 
specialskoler 
og interne sko-
ler i sagsbe-
handlingstid 

032208 U 70.639 -1.164 69.475 68.747 -728 

  I -12.927 1.487 -11.441 -11.228 213 
Efter- og vide-
reuddannelse i 
folke- skolen 

032209 U 42 0 42 55 13 

Fælles formål 052510 U 611 14 625 623 -3 
Forebyggende 
foranstaltnin-
ger for børn og 
unge 

052821 U 17.777 -306 17.471 17.201 -271 

 
Arbejdet med FN’s verdensmål 

Specialundervisning og rådgivning forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret 
i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for Specialundervisning og rådgivning er udarbejdet såle-
des, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål. 
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Servicemål nr. 1 vedrører FN’s verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse. Der er stor fo-
kus på at yde særlige indsatser, hvor der er behov for dette, f.eks. skoletilbud til børn 
med fysiske og/eller psykiske handicap. 
 
Servicemål nr. 2 og 3 og 4 vedrører indsatser, hvor der arbejdes hen imod FN’s ver-
densmål nr. 3 Sundhed og trivsel, verdensmål nr. 10 Mindre ulighed samt verdensmål 
nr.16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.  
 
Dette ses ved, at der på tværs af afdelinger er et stort fokus på sundhed og trivsel igen 
med fokus på daglig bevægelse i skoleområdet til det enkelte barns sundheds- og triv-
selsforhold.  
 
Der er målrettede indsatser, over for børn og familier med særlige behov og der er 
blandt andet oprettet et Familiehus med et borgerdrevet familieråd og flerfaglighed som 
fundament, for at sikre en mangfoldighed af familier i kommunen. Huset er tiltænkt som 
et neutralt sted, hvor man kan mødes og få støtte eller vejledning, til at mindske even-
tuelle konflikter, samt samarbejde om at skabe stærke institutioner. 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 At de særlige støttende 
og kompenserende un-
dervisningstilbud til sår-
bare børn og unge, gen-
nemføres rettidigt i størst 
muligt omfang inden for 
skolevæsenets rammer 
og at der aktivt sikres at 
alle børn har en ven. 
 

Flest mulige elever un-
dervises inden for det al-
mene skolevæsens ram-
mer for at øge mulighe-
den for børns venskaber, 
så relativ færre elever vi-
siteres til udenbys under-
visningstilbud 

Afrapportering af eksklu-
sions % til Børne- og 
Skoleudvalget hvert kvar-
tal. 

2 Borgerne i Tårnby Kom-
mune skal inddrages og 
være medskabende af 
egen velfærd og de kom-
munale løsninger skal 
være helhedsorienteret 
og helhedsskabende.   

Alle nye sager i Rådgiv-
ning og Forebyggelse 
(ROF) skal styres og tage 
udgangspunkt i Net-
værksblomsten for at 
fremme en fælles børne-
indsats i Børne – og Kul-
turforvaltningen. En ven 
er et centralt omdrej-
ningspunkt i Netværks-
blomsten.  

Evaluering af borgernes 
oplevelse af sagsbehand-
lingen i relation til Net-
værksblomsten forelæg-
ges udvalget. 

3 Forbyggende aktiviteter 
der forebygger, involverer 
og styrker borgernes mu-
ligheder for at håndtere 
hverdagens udfordringer, 
skal prioriteres i Familie-
huset. 

Rådgivning og Forebyg-
gelse (ROF) skal gen-
nemføre mindst 10 di-
rekte borgerrettede pro-
grammer. Borgerne skal 
evaluere og være med-
skaber af de fremtidige 
aktiviteter. Børns venska-

Evaluering og forslag fra 
borgerne forelægges ud-
valget. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

ber skal være omdrej-
ningspunktet i flere af de 
borger -rettede program-
mer. 

 

4 Rådgivning og Forebyg-
gelse skal inddrage Fami-
lierådet og samskabe af-
delingens nuværende og 
fremtidige tiltag, særligt 
med fokus på det at alle 
børn skal have en ven. 
 

Rådgivning og Forebyg-
gelse (ROF) skal sikre at 
Familierådet oplever del-
tagelse i ROF’s tilbud til 
borgerne i Tårnby Kom-
mune. 

Familierådets perspekti-
ver på og medskabelse af 
aktiviteter i ROF forelæg-
ges det politiske udvalg. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der er løbende blevet afrapporteret på eksklusionsprocenten til Børne- og Skoleudval-
get. Data for eksklusionsprocenten er i forbindelse med KLK-rapporten om specialun-
dervisning blevet gennemgået hvilket har givet anledning til at opdatere proceduren for 
hvilke af kommunens tilbud, der er specialtilbud og som derved også skal registreres 
som sådan. Data er opdateret fra maj 2020. 
 

År 2018 2019 2020 

Eksklusionsprocent 6,2% 6,4% 6,7% 

Der har været en stigning i andelen af segregerede elever fra 2016 til 2020. 1 

 
Ad 2) 
I alle de sager i 2020 hvor ROF er sagsansvarlig er der afholdt Netværksblomst møder. 

Evalueringsprocessen har været kompliceret af Corona situationen. Evalueringen er fo-
retaget af ROF som fast led i samarbejdet omkring Netværksblomsten med alle inte-
ressenter. 

Der er ikke fremlagt en evaluering til udvalget. Spørgsmål til forældre der deltager har 
vist: 

• at tydelig tovholderolle fremme samarbejdet og tydeliggøre samarbejdsproces-
sen for forældrene 

• at det er positivt, at aftaler fremgår tydeligt i ”Netværksbladet” 
• at det giver en fornemmelse af at mange samarbejder på fællemål 
• at det fremmer tydelig rolle og kompetence afklaring 
• at det giver bedre mulighed for at forældrene kan samarbejde og samstemme 

med de professionelle i barnets hverdag 

 
  

                                                 
1 Kilde KLK-rapporten. Egene tal for 2020. 
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Ad 3) 
Der er i år til og med december afholdt 11 borgerettede programmer med temaerne:  

1. Konflikthåndtering, 
2. Få styr på angsten 
3. Samarbejde efter Skilsmisse 
4. Kursus for forældre til ny diagnosticerede 
5. Pigegruppe 

Der vil blive udarbejdet en evaluering med forslag fra borgerne i løbet af foråret 2021.  

 
Ad 4) 
ROF har femlagt afdelingens tilbud for Familierådet. Grundet prioritering af Inklusions-
strategien, har vi udskudt drøftelsen og evt. forslag til tiltag til 2021.  

 
SSP – målsætninger  
er flyttet til Serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Ungecenter 
Tårnby Job og Uddannelse (UCT). 
 
Specielle bemærkninger 
De væsentligste årsager til afvigelserne på serviceområdet beskrives nedenfor. 
 
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning 
m.v. 

  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
15.689.922 375.943 16.065.865 15.497.473 -568.392 

 
Merudgiften skyldes hovedsageligt løn under Familiehuset, primært feriegodtgørelse 
ved fratrædelse. 
 
032201 Folkeskoler    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.933.446 6.167.167 12.100.613 12.591.114 490.501 

0 -608.000 -608.000 -209.940 398.060 
 
Der henvises til udgifter til supplerende undervisning, herunder støtteforanstaltninger til 
børn i skolealderen. Merudgiften har været kraftigt stigende i 2020 og området har fået 
tilført tillægsbevilling. Der har ud over dette været behov for yderligere udgifter ultimo 
2020. 
Forvaltningen har stor fokus på dette område og arbejder hen i mod ændrede procedu-
rer m.v. for fremadrettet at nedsætte støtteudgifterne. 
 
032206 Befordring af elever i grundskolen   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.719.293 481.000 3.200.293 3.776.893 576.600 

 
Merudgiften skyldes at alle kørselsudgifter til og fra dagbehandlinger fra 2020 er omor-
ganiseret, således at udgifterne nu afholdes under Specialundervisning og rådgivning. 
Befordringsudgifter har før været opdelt i en social- og skoledel og dermed været delt 
mellem Familieafdelingen og Rådgivning og Forebyggelse. 
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032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 
§ 2 

 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.278.688 115.615 1.394.303 1.168.489 -225.814 

 
Mindreudgiften henvises til færre udgifter til objektiv finansiering af regionale tilbud, 
samt til fald i antallet af børn, der er henvist til kommunikationscentret. 
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i sagsbe-
handlingstid 

 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
70.639.467 -1.164.291 69.475.176 68.747.424 -727.752 

-12.927.178 1.486.527 -11.440.651 -11.227.532 213.119 
 
Mindreudgiften skyldes blandt andet, at der på området for køb af pladser i andre kom-
muner har været færre elever visiteret til specialskoler. 
 
Indtægter i forbindelse med salg af pladser til andre kommuner har været faldende, 
hvilket blandt andet er udtryk for at udbuddet af pladser i kommunen har været mindre 
end forventet. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 59.901 594 60.495 59.643 -852 
Løn 70.238 105 70.343 70.701 358 
Driftsudgifter 16.354 -52 16.302 15.192 -1.110 
Driftsindtægter -26.691 541 -26.150 -26.250 -99 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   59.901 594 60.495 59.643 -852 
Skolefritidsord-
ninger 

032205 U 83.212 -912 82.300 81.955 -345 

  I -26.342 1.042 -25.300 -24.912 388 
Kommunale 
specialskoler 
og interne sko-
ler i sagsbe-
handlingstid 

032208 U 3.380 965 4.345 3.938 -407 

  I -349 -501 -850 -1.337 -487 
 
Arbejdet med FN’s verdensmål 

SFO-området forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN’s 17 verdens-
mål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for SFO- området er udarbejdet således, at de kan henfø-
res til dele af FN's 17 verdensmål. 
 
Servicemål nr. 1, vedrører FN’s verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse. 
For at sikre at eleverne i kommunen mødes af kvalitetsuddannelse, sker der løbende 
kompetenceudvikling af medarbejderne på skolerne.  
 
Servicemål nr. 2, vedrører blandt andet FN’s verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel, 
samt verdensmål nr.10, Mindre ulighed. Det er vigtigt at vi styrker og fremmer den soci-
ale, økonomiske, og politiske inklusion af alle. 
Med udgangspunkt i kommunens børnepolitik, skal medarbejdere, i samarbejde med 
forældrene, støtte børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde ver-
den og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager 
ansvar for eget liv og for fællesskabet. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1. At pædagoger og lærere 
fortsætter med at udvikle 
et professionelt lærings-
fællesskab, der professio-
nelt og kollektivt forplig-
tende samarbejder cen-
treret om alle elevers læ-
ring 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 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. 

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”. 
 
 
I både den kommunale 
og de enkelte skolers 
kvalitetsrapport for skole-
året 2018-2019 er der la-
vet en særskilt evaluering 
af målsætningen. 
  
Ved udgangen af 2020 
afsluttes PLF projektet 
med et videndelingssemi-
nar for skoleledelseste-
ams og forvaltning. Her 
er fokus status og viden-
deling af vigtige lærings-
pointer samt plan for 
kommunal fastholdelse 
og forankringsaktiviteter. 
 
Børne- og Skoleudvalget 
orienteres ved udgangen 
af 2020 om pointer fra vi-
dendelingsseminaret. 
 

2. At alle SFO-matrikler fort-
sat arbejder med ud-
valgte delmål fra visionen 
og der dermed  
arbejdes systematisk 
med at øge børnenes triv-
sel på alle SFO-matrikler i 
Tårnby Kommune. 
Herunder også et særligt 
fokus på ”at alle børn skal 
have en ven” og hermed 
venskabets betydning for 
trivsel. 
 

Der iværksættes pæda-
gogiske tiltag, der virker 
fremmende på børnenes 
viden og kompetencer 
med henblik på at øge 
det enkelte barns trivsel 
særligt i forhold til: 
 

- Social kompe-
tence 

- Kulturel dannelse 
- Fysisk og psykisk 

sundhed. 
 

I kvalitetsrapporten følges 
op på elevtrivsel på både 
skole og SFO området.  
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Opfølgning af målsætning og resultatkrav 

 
Ad 1) 
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.  
 
Grundet Corona i foråret 2020 blev indsatsen ikke afsluttet i juni 2020 som planlagt. De 
kompetenceudviklingsaktiviteter, der skulle være afholdt i foråret 2020 blev flyttet til ef-
teråret 2020. De sidste aktiviteter er afsluttet den 4. december 2020. 
 
Undervejs har der været ændringer i indsatsens projektdesign. Det betyder blandt an-
det at videndelingsseminaret for skolerne blev erstattet af sparringer i de enkelte sko-
lers ledelsesteam for at komme tættere på praksis og den enkelte skoles udgangs-
punkt. 
 
Indsatsens resultater og fremdrift er beskrevet i kommunens kvalitetsrapport, som er 
godkendt i foråret 2020.  
 
Skolerne og forvaltningen har ønsket at udvikle det professionelle teamsamarbejde 
yderligere, hvoraf forvaltningen har indsendt en ny ansøgning til A.P møller Fonden 
med henblik på en videre- forførelse af indsatsen. Forvaltningen har i efteråret 2020 
været i dialog med A.P Møller Fonden og der forventes et endeligt svar fra Fonden i 
primo 2021. 
 
I det der ikke har været afholdt vidensdelingsseminar, er der ikke udarbejdet en orien-
tering med pointer til Børne- og Skoleudvalget. 
Børne-og Skoleudvalget orienteres om slutrapporteringen, når denne foreligger i foråret 
2021. 
 
Ad 2) 
Det tidligere visionsarbejde blev fra 20/21 erstattet af de lokale mål- og indholdsbeskri-
velser, der bidrager til, at gøre det vigtige pædagogiske arbejde, der allerede praktise-
res i SFO synligt, og bidrager til at styrke samarbejdet med hjem, dagtilbud, lærere og 
pædagoger i skoledelen. 
 
Arbejdet med at udarbejde Mål og indholdsbeskrivelserne for SFO fandt sted primo 
2019 og skolefritidsordningernes mål- og indholdsbeskrivelser findes blandt andet på 
kommunens hjemmeside. 
 
Hensigten om at følge op på, hvor langt SFO’erne er med implementeringen af deres 
mål og indholdsbeskrivelser er blevet forsinket grundet Corona og en dermed ændret 
hverdag på SFO’erne.  
 
Specielle bemærkninger 
 
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.380.254 965.019 4.345.273 3.937.840 -407.433 
-349.408 -500.592 -850.000 -1.337.032 -487.032 
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Mindreudgiften ses under lønområdet vedrørende specialfritidstilbuddet, Kastrupgård 
skolen.  
 
Merindtægten viser, at der i forbindelse med salg af pladser vedrørende specialklasse-
rækkerne, er sket en stigning i tilvalget af køb af fritidsordning.  
 
Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 76.853 2.186 79.038 78.557 -481 
Løn 24.789 5.065 29.854 29.661 -193 
Driftsudgifter 54.858 -2.817 52.041 51.874 -167 
Driftsindtægter -2.795 -62 -2.857 -2.978 -121 

 

 

Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   76.853 2.186 79.038 78.557 -481 
Folkeskoler 032201 U 6.797 338 7.135 6.765 -370 
Efter- og vide-
reuddannelse i 
folke- skolen 

032209 U 15 0 15 0 -15 

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

032210 U 21.230 920 22.149 22.149 0 

Efterskoler og 
ungdomskost-
skoler 

032212 U 5.448 -476 4.972 4.851 -121 

Uddannelses- 
og erhvervsvej-
ledning og øv-
rige indsatser, 
jf. 

032215 U 10.660 5.906 16.565 16.801 236 

  I -2.439 -249 -2.688 -2.801 -113 
Forberedende 
Grunduddan-
nelse 

033042 U 0 2.103 2.103 1.773 -330 

Forsørgelse til 
elever på For-
beredende 
Grunduddan-
nelse samt 

033043 U 0 727 727 727 0 

Produktions-
skoler 

033044 U 2.289 -1.495 794 794 0 

Erhvervsgrund-
uddannelsers 
skoleophold 

033045 U 2.667 -1.410 1.257 742 -515 

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

033046 U 17.467 -2.001 15.466 16.061 595 

Ungdomssko-
levirksomhed 

033876 U 8.803 137 8.941 9.160 219 

  I -40 -47 -87 -95 -7 
Kommunale til-
skud til statsligt 
finansierede 
selvejende 
udda 

033878 U 46 0 46 2 -44 

Selvforsørgel-
ses- og hjem-
rejseprogram 
eller introdukti-
onspro 

054660 U 4.225 -2.500 1.725 1.710 -15 

  I 0 -82 -82 -82 0 
 

Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse (UCT) 
 
Arbejdet med FN’s verdensmål 

Ungecenter Tårnby Job og Uddannelse (UCT) forholder sig til FN's udviklingsdagsor-
den formuleret i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UCT) er udar-
bejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål. 
 
Servicemål nr. 1 – 5 vedrører FN’s verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse, idet der ar-
bejdes hen i mod at give alle mulighed for videregående uddannelse. 
 
Servicemål nr. 6, vedrører blandt andet Sundhed og trivsel, verdensmål nr. 3, samt ver-
densmål nr.10, Mindre ulighed. Det er vigtigt at vi styrker og fremmer den sociale, øko-
nomiske, og politiske inklusion af alle.  
 
Med udgangspunkt i kommunes børnepolitik, skal medarbejdere, i samarbejde med 
forældrene, støtte børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde ver-
den og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager 
ansvar for eget liv og for fællesskabet. 
 
Hvis ikke andet er nævnt følges der op på målsætninger og resultatkrav med det politi-
ske niveau halvårligt. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 At forenkle og styrke ind-
satsen over for de unge, 
der ikke tager den direkte 
vej efter folkeskolen.  
 
Den unge mellem 17-30 
år kan altid møde op i Un-
gecenteret og få en koor-
dineret hjælp. 

Der arbejdes i en fælles 
it-platform og der udar-
bejdes én samlet uddan-
nelsesplan for den unge.  
 
Unge og deres forældre 
møder kommunen som 
samlet instans i Unge-
centeret.  

Opgørelse af at alle har 
maksimalt én handleplan. 
 
Opfølgning på om unge 
og deres forældre oplever 
Ungecenteret som ind-
gangen til uddannelse og 
job.  
 
Forelægges Børne- og 
Skoleudvalget og Ar-
bejdsmarkeds- og Be-
skæftigelsesudvalget. 
 

2 Ungecenteret skal etab-
lere en kontaktpersonord-
ning kaldet ungeguide 
som unge i målgruppen 
tilbydes. 

At der er etableret en 
kontaktpersonordning/un-
geguide, der understøtter 
den koordinerede, hel-
hedsorienterede indsats 
og som lever op til lovens 
krav vedr. kontaktperson-
ordning. 
 

Evalueres og forelægges 
Børne- og Skoleudvalget 
og Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalget. 

3 Ungecenteret skal, under 
EU socialfondsprojektet 
”Unge med Kant”, etab-
lere kommunale gruppe-
forløb/kursusforløb for op 
til 40 unge, der er i en 
sårbar situation.  
 

At der er etableret og ud-
dannet en medarbejder-
gruppe, der kan forestå 
gruppe – og kursusforlø-
bene. 
At der er gennemført 
mindst tre forløb. 
 

Forelægges Børne- og 
Skoleudvalget og Ar-
bejdsmarkeds- og Be-
skæftigelsesudvalget. 

4 Flest muligt unge skal i 
uddannelse og job.  
  

Præcis målgruppe vurde-
ring af hvem der skal på 
FGU (Forberedende 
grunduddannelse). 
 
Sørge for at alle dem der 
kan søger ordinær ud-
dannelse eller job. 
 
Med udgangen af 2018 
var der: 
 
2% af de 15-17-årige 
uden aktivitet. Denne pro-
centandel skal halveres. 
 

Forelægges Børne- og 
Skoleudvalget og Ar-
bejdsmarkeds- og Be-
skæftigelsesudvalget. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

12% af de 18-24-årige 
uden aktivitet. Denne pro-
centandel skal nedbrin-
ges til 9%. 
 
49% af de 18-24-årige 
har gennemført en ung-
domsuddannelse. Denne 
procentandel skal over de 
næste år stige – og om 
tre år udgøre 54%. 
 

5 Den samlede tilmelding 
fra 9. og 10. klasserne til 
erhvervsuddannelserne 
skal i 2020 udgøre mindst 
24,8% 
 
 

Ungecenter Tårnby Job 
og Uddannelse (UCT) 
skal såvel i den kollektive 
vejlednings-indsats, som i 
den individuelle vejled-
ning, fremme at den høje 
søgning til erhvervsud-
dannelserne fastholdes 
eller øges. 
 

UCT følger i sin årsrap-
port op på resultatet af 
den samlede tilmelding, 
der forelægges Børne- og 
Skoleudvalget. 

6 UCT vil i vejledningen 
sætte yderligere fokus på 
”at alle børn og unge skal 
have en ven”. 
 

UCT vil både i den kollek-
tive og individuelle vejled-
ning sætte fokus på det 
at skabe relationer og UU 
vil i dialogen med ung-
domsuddannelserne 
sætte fokus på vigtighe-
den af ”at have en ven” 
på det nye uddannelses-
sted.  
 

UCT vil i årsrapporten 
følge op på indsatsen. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der findes en fælles KUI IT- platform, som alle medarbejdere kan tilgå. Alle teams har 
modtaget intro til platformen. I platformen vil Ungecenterets medarbejdere fremadrettet 
kunne se den unges uddannelsesplaner, de indsatser, som er sat i værk for den unge 
og der findes desuden fælles værktøjer. 
 
De unge har stadig flere planer, hvis de er i kontakt med flere fagligheder, men KUI 
platformen medvirker til, at målet bliver det samme i alle planer og at der skabes sam-
menhæng i indsatserne. 
 
Der er for at sikre en koordineret indsats lavet samarbejdsaftale mellem Beskæftigel-
sesteamet og Uddannelsesvejledernes Ungeteam, mellem Beskæftigelsesteamet, SSP 
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vejlederne og SSP skolerne og mellem Ungeguiderne, Uddannelsesvejlederne og Be-
skæftigelsesteamet. Der er desuden kalendersat faste interne sparringsmøder og net-
værksmøder med eksterne. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en evaluering i forhold til de unge og for-
ældrenes oplevelser. Dog har Ungecenteret modtaget flere positive tilkendegivelser i 
forhold til oplevelsen af koordineret indsats. Der vil blive udarbejdet evaluering i april 
måned 2021. 
 

Ad 2) 
Der er etableret en ungeguide funktion i Ungecenteret.  
 
Formålet med funktionen er at sikre, at den unge påbegynder uddannelse eller kommer 
i beskæftigelse.  
 
Ungeguiden kan tildeles fra 8. klasse og ophører, når den unge er forankret i ungdoms-
uddannelse, har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet eller fylder 25 år.  
 
Hvis der er tale om støtte til koordinering, så varetager uddannelsesvejlederne og be-
skæftigelsesrådgiverne opgaven. Ved tungere opgaver, så varetages opgaven af Un-
gecenterets ungeguides (1,3 stilling). 
 

Der vil blive udarbejdet evaluering i løbet af foråret 2021 – med efterfølgende præsen-
tation for Børne- og Skoleudvalget.  
 
Ad 3) 
Der er udviklet fire forskellige forløb for tilsammen 40 unge. De er alle udviklet til speci-
fikke målgrupper.  
 
De tre var planlagt til at køre i et specifikt tidsrum henholdsvis 8 og 14 uger og er afslut-
tet. Det fjerde kører fortsat med løbende optag. Der udvikles yderligere to forløb med 
opstart i 2021.  
 
Forløbene har været fremlagt for udvalget og drøftet i efteråret 2020. 
 

Ad 4) 
Der er udviklet en fælles målgruppevurdering/uddannelsesplan for de fire kommuner i 
FGU Hovedstadens geografiske område.  
 
Der arbejdes på at styrke det virksomhedsrettede arbejde i Ungecenteret bl.a. gennem 
etablering af nytteindsats, styrket samarbejde med Virksomhedsservice og udvikling af 
interne jobsøgningskurser i Ungecenteret. 
 
Unge uden aktivitet november 2020 

� Der er 2 % af de 15-17- årige, der er uden aktivitet 
� Der er 10 % af de 18-24-årige, der er uden aktivitet 
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Procent af en ungdomsårgang, der har en ungdomsuddannelse 
 (Ultimo januar 2021) 

 
 

Data har i årsrapporten været fremlagt for udvalget i efteråret 2020. 
 
 
Ad 5) 
Der var i år et fald i søgningen til Erhvervsuddannelserne fra 24,8% til 21,5%.  
 
På 10. klassetrin er søgningen gået fra 35,9% til 28,7%. På 9. klassetrin fra 16,1% til 
14,8% 
 
Data har i årsrapporten været fremlagt for udvalget i efteråret 2020. 
 

Ad 6) 
 
”Unge med Kant” forløbene har haft fokus på at skabe relationer mellem deltagerne, 
som rækker ud over forløbet og har haft succes med arbejdet. 
 
Der er fokus på de unges netværk, når beskæftigelsesrådgiverne og uddannelsesvejle-
derne har samtaler med de unge. 
 
Data har i årsrapporten været fremlagt for udvalget i efteråret 2020. 
 
SSP 
 
Arbejdet med FN’s verdensmål 

SSP forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN’s 17 verdensmål for bæ-
redygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for SSP er udarbejdet således, at de kan henføres til dele 
af FN's 17 verdensmål. 
Servicemål nr. 1, 2 og 4 vedrører FN’s verdensmål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke 
institutioner, som er hovedmål 16. Arbejdet har stor fokus på at forebygge vold og kri-
minalitet. 
 
Servicemål 3 henføres til FN’s verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel. Arbejdet har stor 
fokus på at forebygge og behandle stof- og alkoholmisbrug. 

59

68,2 68,5

20 år 22 år 24 år
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Det kriminalpræventive 
SSP (socialvæsen, skole 
og politi) samarbejde styr-
kes gennem koordinati-
ons-møder hver mandag. 
 
 

Der aftales konkret op-
følgningen på unges lov-
overtrædelser:  

• Hvem håndterer 
hjemmebesøget  

• Hvilke fagperso-
ner er relevant på 
hjemmebesøget  

• Hvem er sagsan-
svarlig. 
 

Årlig afrapportering fra 
SSP teamet til Børne- og 
Skoleudvalget på antallet 
af gennemførte kriminali-
tets præventive hjemme-
besøg. 

2 Timeressourcen til gade-
plans-medarbejdere allo-
keres inden for området, 
så den har størst mulige 
pædagogiske effekt. 
 
 

SSP teamet koordinerer 
ressource-allokeringen til 
følgende områder:  

1. Timeallokering i 
skoleferierne  

2. Time allokering til 
akutte indsatser 

3. Time allokering 
ved projekter. 
 

Årlig afrapportering fra 
SSP teamet til Børne- 
og Skoleudvalget med 
oversigt over forbruget 
på de tre områder.  

 

3 Øge Tårnby Kommunes 
unges viden om skade-
lige virkninger af rusmid-
ler, muligheden for rus-
middel behandling og 
hvilke kommunale instan-
ser de kan henvende sig 
til.  
 

SSP laver forbyggende 
og oplysende forløb og 
informationsmøder i og i 
samarbejde med kommu-
nens skoler og institutio-
ner. 

Årligt gives der en orien-
tering til Børne- og Skole-
udvalget om antallet af 
gennemførte samarbej-
der med kommunens 
skoler og institutioner. 

4 Skabe sammenhæng i 
SSP området og sikre at 
de overordnede forebyg-
gelse strategier udmønter 
sig i konkrete lokale for-
byggende foranstaltnin-
ger med de unge.  
 
 

SSP deltager i Tårnby 
Kommunes lokale di-
strikts forebyggelses 
teammøder. SSP teamet 
skal koordinere fra den 
lokale indsats til/fra de 
kommunale tiltag og stra-
tegier. 

Årlig afrapportering fra 
SSP teamet til Børne- og 
Skoleudvalget på antallet 
af gennemførte konkrete 
forebyggende foranstalt-
ninger i de enkelte team. 

 

Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der afholdes koordinationsmøder hver mandag, hvor det aftales, hvilke indsatser, der 
sættes i gang og hvem der varetager opgaverne. 
Der er ikke lavet en samlet optælling af årets hjemmebesøg, men SSP medarbejderne 
vurderer, at antallet af hjemmebesøg har været større end de foregående år. Alene i 
årets to sidste måneder var der 17 hjemmebesøg. 
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Ad 2) 
Der har været et øget brug af gadeplansmedarbejdere pga. nedlukning af skoler i for-
året samt behov for en ekstra indsats på Vestamager. 
I sommerferien var gadeplansindsatsen også øget, da SSP gennem modtagelse af 
statslige midler fik mulighed for en ekstraordinær indsats. 
Børne – og Kulturudvalget er orienteret om det øgede forbrug i forbindelse med nedluk-
ningen i foråret, samt den ekstraordinære indsats i sommerferien. 
 
Ad 3) og Ad 4) 
Der er udarbejdet en ny plan for den fremtidige SSP indsats, der styrker den forebyg-
gende indsats og øger sammenhængen i SSP indsatsen som helhed. 
Planen er forelagt Børne – og Skoleudvalget 
 

UngTårnby og US10 
 
Arbejdet med FN’s verdensmål 

US10 og UngTårnby forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret i FN’s 17 ver-
densmål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for US10 og UngTårnby er udarbejdet således, at de kan 
henføres til dele af FN's 17 verdensmål. 
 
Servicemål nr. 1 og 2 vedrører FN’s verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse, idet der ar-
bejdes hen i mod at give alle mulighed for videregående uddannelse. 
 
Servicemål 3 vedrører FN’s verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, idet mental sundhed 
og velvære fremmes her. Ligeledes kan henføres FN’s verdensmål nr. 4, Kvalitetsud-
dannelse, idet der arbejdes hen i mod at give alle mulighed for videregående uddan-
nelse. 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Målsætningen for Ung-
Tårnby er at optimere sam-
arbejdet med folkeskolerne 
omkring Åben skole tilbud-
dene, som løbende juste-
res og optimeres ift. opnå-
ede erfaringer og skolernes 
behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle klasser deltager i de af 
Børne- og Skoleudvalgets 
besluttede obligatoriske kur-
ser mm. 
 
I samarbejde med Sund-
hedshuset tilbyder Ung-
Tårnby – Åben skole rygefo-
rebyggelse til udskolingen. 
 
I samarbejde med UCT ud-
vikler UngTårnby fortsat en 
række tilbud til ikke uddan-
nelsesparate unge med det 
formål at sikre en fortsat pro-
gression i antallet af uddan-
nelsesparate unge i Tårnby.  

Partnerskabsaftalen inkl. ud-
dannelsesparathedsforløb eva-
lueres i januar 2021 og forelæg-
ges Børne- og Skoleudvalget. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

 
 
UngTårnby – Åben skole er 
katalysator for arbejdet 
med demokrati og ungeind-
flydelse.   
 
 
 
 
 
 
UngTårnby koordinerer i 
samarbejde med folkesko-
lerne valgfagsrækken for 
folkeskolernes 7.-9. klasse-
trin på hele blokdage. Valg-
fagene udføres i samar-
bejde med folkeskolerne, 
diverse ungdomsuddannel-
ser og kommunale kulturin-
stitutioner. 
 
 
 
 
 

 
Der afholdes elevrådskurser 
for samtlige elevråd i kom-
munen.  
UngTårnby koordinerer det 
kommunale ungeråd og støt-
ter de unge i bl.a. at udar-
bejde høringssvar samt del-
tage i diverse arbejdsgrup-
per/udvalg. 
 
Alle 7. & 8. klasser i kommu-
nen har mulighed for at 
vælge mellem de fire nye 
prøvebundne valgfag med 
linjefagsuddannede lærere.  
 
UngTårnby varetager alle 
folkeskolernes valgfag for 9. 
klasse og udarbejder læ-
ringsforløb, der komplemen-
terer og understøtter skoler-
nes egne tilbud. 
 
Alle 7.-9. klasser bliver til-
budt et 2. valgfag. 
 

 
 
Der udarbejdes med udgangen 
af skoleåret 2019/20 en generel 
status og evaluering for demo-
krati og ungeindflydelse 
 
 
 
 
 
Der evalueres i samarbejde 
med forvaltningen løbende på 
valgfagstilbuddet. Fra somme-
ren 2020/21 vil vi have elever-
nes resultater fra afgangsprø-
ven i 8. klasse som yderligere 
data. 

2 UngTårnby - US10 sikrer 
synlig faglig og alsidig pro-
gression for eleverne i lø-
bet af skoleåret 2019/20. 
 
 
 
UngTårnby - US10 fasthol-
der i samarbejde med UCT 
og hjemmet eleverne i et 
uddannelsesforløb eller et 
uddannelsesparatheds-op-
byggende forløb.  
 
UngTårnby - US10 sikrer i 
samarbejde med de nærlig-
gende ungdomsuddannel-
ser et effektfuldt brobyg-
ningsforløb.  
 

Der opnås en synlig målbar 
progression i de tre para-
metre i uddannelsesparathe-
den; 
Fagligt, socialt og personligt. 
 
 
Alle elever, der afslutter 10. 
klasse går videre i en ung-
domsuddannelse eller et ud-
dannelsesparatheds-opbyg-
gende forløb. 
 
 
Alle elever har været i prak-
tik og brobygning. 

Der udarbejdes med udgangen 
af skoleåret 2019/20 en generel 
status, herunder en opgørelse 
over elevernes prøveresultater 
og overgangsfrekvenser til ung-
domsuddannelser og Udvalget 
orienteres endvidere om pro-
gressionen af uddannelsespa-
rathedens parametre. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 UngTårnby - Ungdomssko-
len tilbyder en bred vifte af 
faglige, sociale og person-
lige kompetencegivende 
kurser og arrangementer 
for alle kommunens unge. 
 
UngTårnby – Ungdomssko-
len skaber mulighed for at 
alle kommunens unge kan 
være en del af et fælles-
skab med relationer og 
venskaber – ”Alle unge skal 
have en ven”. 
 

Viften af kompetencegi-
vende kurser og arrange-
menter skal sikre såvel prak-
tiske som teoretiske udfor-
dringer, herunder både for 
ressourcestærke og ressour-
cesvage unge. 
 
 

Der udarbejdes med udgangen 
af skoleåret 2019/20 en generel 
status og evaluering for elever-
nes brug af Ungdomsskolen. 
 
 
 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1)  
Grundet covid-19 situationen har ikke alle klasse været gennem de obligatoriske tilbud 
i partnerskabsaftalen. Der er igangsat skolevalg (valget er udskudt til efteråret) og af-
holdt kurser for alle elevråd i kommunen, UngTårnby indtænker demokrati og ungein-
volvering i alle indsatser. 

Der er blevet udformet en mellemform – Rute 2, der er et tilbud der arbejder med un-
ges mestring af den almen skole. Eleverne er på Ung Tårnby i kortere perioder og el-
lers foregår arbejdet med og omkring den unge i den unges egen klasse. 

UngTårnby understøtter faglig netværksdannelse omkring de fire fag. 8. klassernes ek-
samen blev aflyst grundet covid-19. Valgfag på 9. årgang blev tilpasset årets udfordrin-
ger grundet covid-19 og bliver fortsat udbudt af UngTårnby.  

Der var med udgangen af skoleåret 2019/20 planlagt en generel status og evaluering 
for demokrati og ungeindflydelse. Grundet covid-19 nåede Ung Tårnby ikke i mål med 
demokratiindsatsen og har derfor ikke kunnet evaluere fyldestgørende på den. Ung 
Tårnby har på baggrund af sidste skoleårs erfaringer justeret indsatsen i indeværende 
skoleår, så den blev mere lokalt forankret på skolerne i hvert enkelt elevråds ønsker og 
behov. Igen har covid-19 og restriktionerne gjort, at man ikke nåede at folde hele ind-
satsen ud 

Ad 2)  
Alle elever i US10 har en kontaktlærer der arbejder tæt sammen med hjemmet og den 
unge om at indfries den unges mål for et 10. klassesår. Der er en målbar progression i 
elevernes uddannelsesparathed fra de starter til de slutter i US10. Samarbejdet med 
UCT er godt fungerende omkring de unges uddannelsesparathed. 

Udvalget orienteres endvidere om progressionen af uddannelsesparathedens para-
metre.  Dette foregår via Ungecenter Tårnbys samlede opgørelser.  
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Ad 3)  
Ungdomsskolen udbyder et stort udbud af tilbud til de unge. Udbuddet af kurser og ar-
rangementer er af praktisk og teoretisk karakter for at understøtte at så mange unge 
som muligt kan finde tilbud målrettet dem. 

Alle udbud laves på baggrund af de unges ønsker og behov. 

Der var planlagt en generel status og evaluering for elevernes brug af ungdomsskolen 
med udgangen af skoleåret 2019/20. Grundet covid-19 og Lock Down ville den ikke 
give mening at lave sidste år. I efteråret oplevede Ung Tårnby stor tilslutning til ung-
domsskolens aften- og weekendhold og stod med den mest velfungerende ungdoms-
skole i årevis målt på antallet af aktive elever på vores hold.  

Specielle bemærkninger 
 

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.667.286 -1.409.965 1.257.321 742.186 -515.135 
-315.071 315.071 0 0 0 

 
Mindreforbruget skyldes usikkerhed på udgifterne til EGU området, efter FGU kom til.  
 
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
17.466.832 -2.001.256 15.465.576 16.060.717 595.141 

 
Mindreudgiften skyldes et fald af det forventede antal elever.  
 
033042 Forberedende Grunduddannelse   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 2.103.097 2.103.097 1.773.097 -330.000 

FGU udviser et mindreforbrug i forbindelse med en mindre opkrævning, da FGU endnu ikke 
havde fuld effekt, og vi opkræver på baggrund af aktivitet i 2019.  
 
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 
udda 

 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
46.305 0 46.305 2.000 -44.305 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 259.560 19.525 279.085 278.040 -1.045 
Løn 262.520 15.884 278.404 278.573 169 
Driftsudgifter 79.675 7.221 86.896 85.258 -1.638 
Driftsindtægter -82.635 -3.581 -86.215 -85.791 424 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   259.560 19.525 279.085 278.040 -1.045 
Fælles formål 052510 U 49.221 8.843 58.064 60.274 2.211 
  I -10.895 -5.284 -16.178 -16.202 -23 
Dagpleje (dag-
tilbudslovens § 
21, stk. 2) 

052511 U 31.933 -1.533 30.400 30.009 -391 

  I -7.372 2.030 -5.342 -5.320 22 
Daginstitutio-
ner (dagtil-
budslovens § 
19, stk. 2-4) 

052514 U 228.359 15.285 243.643 240.415 -3.228 

  I -57.564 -203 -57.767 -57.539 228 
Klubber og an-
dre socialpæ-
dagogiske fri-
tidstilbud (dag-
tilbuds 

052516 U 32.682 512 33.193 33.133 -61 

  I -6.804 -124 -6.928 -6.731 197 

Arbejdet med FN’s verdensmål 

Tårnby Kommunes dagtilbudsområde forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formu-
leret i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for Daginstitutioner og klubber er udarbejdet således, at de 
kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål. 
 
Til servicemål 1 arbejdes der hen i mod mange af FN’s verdensmål, men dog kan frem-
hæves følgende: 
 
Sundhed og Trivsel, verdensmål 3 
På daginstitutionsområdet er der et stort fokus på sundhed og trivsel. 
 
Tårnby Kommune er en kommune, med en mangfoldighed af familier. Den sociale op-
gave i kommunen er i centrum, hvor fokus er på at sikre tidlig hjælp og støtte til socialt 
og psykisk udsatte borgere. Konkrete indsatser er bl.a. specialpædagogiske tiltag i al-
mene dagtilbud (ex. Sommerfuglen, Legepatruljen, det pædagogiske vejlederkorps ind-
satser over for enkelte børn og familier og børnegrupper), samt forebyggende indsatser 
i klub Tårnby. 
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Daginstitutionerne har fokus på kvalitet og bæredygtighed, og arbejder bl.a. med en så 
høj økologiprocent, som det er muligt i maden der serveres til børnene og de unge 
gennem dagtilbud og i klubberne. F.eks. er der udviklet et samarbejde med Køben-
havns Madhus, som har til formål at inspirere til madlavning på nye måder, som skal 
skabe fokus på madspild. 
 
Mindre ulighed – verdensmål 10 
I Tårnby Kommune, har vi en ambition om at færre borgere skal leve i fattigdom. 
I dagtilbudsafdelingen, har vi tidlige indsatser, der arbejder for at udligne denne forskel, 
som f.eks. vores sproggruppe (Sommerfuglen) for børn af anden etnisk herkomst og 
ved tidlig og målrettet indsats over for børn og familier med særlige behov. Som ud-
gangspunkt forsøger vi primært at skabe løsninger, så tæt på det almene dagtilbuds-
miljø som muligt. 
 
Klima indsats – verdensmål 13 
I Dagtilbudsafdelingen arbejder vi tæt sammen med Naturskolen, hvor vi hvert år ud-
danner medarbejdere i naturvidenskab/-pleje og –genopretning, samt diverse aktivite-
ter i naturen med børn, med udgangspunkt i den bæredygtige natur. 
Endvidere deltager vi i kurser om biodiversitet og naturbevarende aktiviteter. 
 

Servicemål nr. 2, vedrører blandt andet Sundhed og trivsel, verdensmål nr. 3, samt ver-
densmål nr.10, Mindre ulighed. Det er vigtigt at vi styrker og fremmer den sociale, øko-
nomiske, og politiske inklusion af alle. Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes børne-
politik, skal Tårnby Kommunes medarbejdere, i samarbejde med forældrene, støtte 
børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som 
stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv 
og for fællesskabet.  
 
Servicemål 3, kan blandt andet henføres til Kvalitetsuddannelse, verdensmål nr. 4 
Alle skal sikres lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.  
Alle børn og unge skal være i stand til at klare sig godt i hele deres liv. På dagtilbuds-
området arbejdes med tidlig og målrettet indsats, specialpædagogiske tiltag i det al-
mene dagtilbudsmiljø, særlige opsøgende tiltag i forhold til den kommunale SSP-op-
gave. 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 
 

Implementering af den 
styrkede læreplan på 
dagtilbudsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle dagtilbud har udar-
bejdet en læreplan, efter 
indholdet i dagtilbudslo-
ven august 2020. 
 
Tilsynsskabelon er tilret-
tet, så det dækker indhold 
i dagtilbudsloven. 
 
Vejlederkorps og Legepa-
truljen er koblet på pro-
cessen og arbejder efter 
mål i ny dagtilbudslov. 
 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for 
Børne- og Skoleudval-
get forår 2020. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udarbejdet implemente-
ringsstrategi (2020-2022) 
for lokalt arbejde med 
styrkede læreplans ind-
hold. 

2 
 
 

Alle børn skal have en 
ven. 
 
 
 
 
 
 
 

Udarbejdet strategi for ar-
bejdet med at alle børn 
skal være en del af fæl-
lesskabet kommunens 
dagtilbud og klub. 
 
Udarbejdet strategi for  
Legepatruljens arbejde 
med ”alle børn skal have 
en ven”. 
 
Der er afholdt fælles ven-
skabsdag for alle børn i 
kommunens dagpleje, 
dagtilbud og klub. 
 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for 
Børne- og Skoleudval-
get forår 2020. 
 

3 På Klubområdet: 
Dannelsesbegrebet og 
kompetencemål (21st 
Century skills), herunder 
digital dannelse og kom-
munikation.  
 

Udarbejdet kompetence-
mål med særligt fokus på 
kompetencen ”social in-
telligens, herunder evnen 
og viljen til samarbejde”. 
Afholdt pilotprojekt(-er) 
med workshops/ 
undervisning omkring di-
gital dannelse til ele-
ver/medlemmer på mel-
lemtrinnet. 
 

Børne- og Kulturforvalt-
ningen forelægger resul-
tater og status for 
Børne- og Skoleudval-
get forår 2020. 
 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Aflevering af læreplanen er udsat til 31/3 2021, grundet covid-19 situationen. 
 
Tilsynsskabelonen er rettet til. Det overvejes om KIDS giver den viden vi har brug for, 
eller om den tidligere model, gav et bedre billede og mere viden om den pædagogiske 
kvalitet i det enkelte dagtilbud. 
 
Diskussionen genoptages på BSU møde i marts 2021. 
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Implementeringsstartegien er endnu ikke færdig, arbejdet er udskudt grundet Covid-19 
situationen. Arbejdet forventes færdig umiddelbart efter alle læreplaner er afleveret 31.  
marts 2021. 
 
Ad 2) 
Arbejdet med dette mål, er lagt ind i arbejdet med at forme ny inklusionsstrategi og 
handleplan, hvor dette er beskrevet. 
 
Der er ikke afholdt fælles venskabsdag for alle børn i kommunens dagpleje, dagtilbud 
og klub. Det har ikke været muligt at afholde, grundet covid-19 situationen. 
 
Ad 3) 
Kompetenceforløb er i gang for alle medarbejdere med fokus på arbejdet med digital 
dannelse, digital kommunikation og Sociale Medier.  
 
Grundet Covid-19 situationen er sidste moduler udskudt og afviklet sommer 2021.  
Under nedlukningerne har Klub Tårnby oprettet et online klubtilbud, som mange med-
lemmer har benyttet sig af og deltaget i.  
 
Resultatet er mange nye erfaringer med organiseringen og indholdet i det digitale til-
bud. 
  
Klub Tårnby overtager SSP-undervisningen i digital adfærd og sociale medier på 6. år-
gang i løbet af 2021, jævnfør ny SSP struktur. 
 
Der vil først udarbejdes en evaluering efter endt uddannelsesforløb i 2021.  
 
Specielle bemærkninger 
 
052510 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
49.221.173 8.842.505 58.063.678 60.274.444 2.210.766 

-10.894.739 -5.283.646 -16.178.385 -16.201.604 -23.219 

 
Merudgiften skyldes primært et større antal tilflyttere, der benytter sig af fritvalgsordnin-
gen mellem kommunerne. 
 
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
228.358.595 15.284.529 243.643.124 240.415.109 -3.228.015 
-57.564.323 -202.723 -57.767.046 -57.538.644 228.402 

 
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 47.330 37 47.367 47.247 -120 
Løn 14.374 6 14.381 14.642 261 
Driftsudgifter 37.140 1.275 38.415 39.515 1.100 
Driftsindtægter -4.185 -1.244 -5.429 -6.910 -1.481 

 

Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   47.330 37 47.367 47.247 -120 
Indtægter fra 
den centrale 
refusionsord-
ning 

052207 I -671 -1.135 -1.806 -2.154 -348 

Fælles formål 052510 U 536 457 993 1.203 211 
Opholdssteder 
mv. for børn og 
unge 

052820 U 11.701 -2.546 9.155 8.925 -230 

  I -2.449 322 -2.127 -2.372 -245 
Forebyggende 
foranstaltnin-
ger for børn og 
unge 

052821 U 10.753 -70 10.683 10.307 -376 

  I 0 0 0 -8 -8 
Plejefamilier 052822 U 21.581 1.761 23.342 23.608 266 
  I -103 0 -103 -46 57 
Døgninstitutio-
ner for børn og 
unge 

052823 U 3.583 -381 3.201 3.151 -50 

  I -12 0 -12 -5 7 
Sikrede døgn-
institutioner 
m.v. for børn 
og unge 

052824 U 1.460 -50 1.410 1.056 -354 

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

052826 U 0 1.284 1.284 1.321 37 

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

053842 U 1.901 827 2.728 4.585 1.857 

  I -950 -431 -1.381 -2.325 -944 
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Arbejdet med FN’s verdensmål 

Tårnby Kommunes familieafdeling forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret 
i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for henholdsvis Særligt udsatte børn og unge samt Børne-
handicap er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål. 
 
Servicemål nr. 1 og 2 kan blandt andet henføres til FN’s verdensmål nr. 3, Sundhed og 
Trivsel. Arbejdet har stor fokus på at styrke den mentale sundhed og velvære og der-
ved reducere andelen af for tidlig død, via forebyggelse og behandling jf. delmål 3.4 
 
Servicemål nr. 3, vedrører blandt andet Sundhed og trivsel, verdensmål nr. 3, samt ver-
densmål nr.10, Mindre ulighed. Det er vigtigt at vi styrker og fremmer den sociale, øko-
nomiske, og politiske inklusion af alle. Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes børne-
politik, skal Tårnby Kommunes medarbejdere, i samarbejde med forældrene, støtte 
børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som 
stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv 
og for fællesskabet.  
 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 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.  
 
 
 

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

2 At det forebyggende råd-
givningsarbejde i højere 
grad løses i forebyg-
gende regi og dermed 
ikke bliver en aktiv sag i 
Familieafdelingen og  
at der sker et fald i antal-
let af underretninger. 

At de forebyggende råd-
givere arbejder mere in-
tens i samarbejde med 
skoler, daginstitutioner og 
Rådgivning og forebyg-
gelse om løsninger for 
barnet via netværk og fo-
rebyggende tiltag uden 
for Familieafdelingen.  
  

Forvaltningen udarbejder 
opgørelse over antallet af 
underretninger og fore-
lægger Børne- og Skole-
udvalget i 2020. 

3 At alle børn der er i kon-
takt med Familieafdelin-
gen skal have en ven.  

At der i alle børnefaglige 
undersøgelser skal være 
fokus på at barnet har en 
ven. 
  

At der ved opfølgninger i 
handleplaner fremgår, at 
barnet har fået en ven i 
70 % af sagerne i 2020.  
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Opfølgning på målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Søskende indsatsen har været aktiv i søskendefamilier i 12 måneder. Der har været 
rådgivningsforløb i 31 familier. Ud af de 31 sager er der efterfølgende 3 aktive søsken-
desager. Der er afsluttet søskendeindsats i 10 familier. 
Søskendeindsatsen skærpes også fremadrettet. I den forbindelse vil der blive iværksat 
rådgivningsforløb for søskende og forældre i det øjeblik Familieafdelingen får kendskab 
til, at der er et barn med en funktionsnedsættelse. 
 
Ad 2) 
De forebyggende rådgivere arbejder ihærdigt i skole og dagtilbud, hvor flere opgaver 
løftes i det forebyggende regi. Der er inden for skoleområdet sket et mindre fald i antal-
let af underretninger de senere år.  
 

• 2018 i alt 1041 
• 2019 i alt 1246 
• 2020 i alt 1114 

 
 
Faldet i underretninger fra 2019 til 2020 på ca. 10 procent kan forklares med perioden 
for nedlukning af skole- og dagtilbudsområdet grundet Covid-19. Det er dog væsentligt 
at oplyse, at der de sidste 6 måneder af 2020 også er arbejdet intenst i daginstitutio-
nerne, hvilket har betydet en stigning af underretninger fra dagtilbuddene.  
 
Ad 3) 
Af alle gennemgåede handleplaner samt opfølgninger har der været fokus på om bar-
net/den unge har en ven, det har været tilfældet i minimum 70 % af sagerne.  
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Specielle bemærkninger 
 
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
-671.000 -1.135.000 -1.806.000 -2.153.643 -347.643 

 
Indtægten på funktionen vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, jf. § 176a i 
lov om social service. Merindtægten på 347.643 kr. skyldes en stigning i antallet af 
særligt dyre enkeltsager (25 sager mod budgetteret 11).  
 
Merindtægten er inkl. berigtigelser på i alt 62.668 kr. (årsopgørelse 2018 og 2019). 
 
05.25.10 Fælles formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
535.932 456.780 992.712 1.203.493 210.781 

 
Udgiften vedrører driftsudgifter til anbragte børn i andre kommuners institutioner. Mer-
udgiften på 210.781 kr. skyldes en stigning i antallet af sager (23 mod budgetteret 11).  
 
Der er stor usikkerhed med hensyn til budgettets størrelse, idet afregningerne mellem 
kommunerne er meget uregelmæssig. Der er i 2020 modtaget regninger vedrørende 
tidligere regnskabsår for over 205.000 kr.  
 
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.460.247 -50.000 1.410.247 1.056.136 -354.111 

 
Mindreudgiften på 354.111 kr. skyldes, at udgifterne til området har været lavere end 
forventet. Budgettet i 2020 er fastlagt under henvisning til tidligere års forbrug (skøns-
mæssigt anslået). Kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden ind-
flydelse, og blot skal betale i henhold til gældende lovgivning på området.  
 
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 
§§ 109 og 110) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.900.620 826.983 2.727.603 4.584.876 1.857.273 
-950.310 -430.753 -1.381.063 -2.325.166 -944.103 

 
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 37.696 1.192 38.888 40.681 1.793 
Løn 3.238 -208 3.030 3.157 127 
Driftsudgifter 44.956 1.486 46.441 48.149 1.707 
Driftsindtægter -10.498 -85 -10.583 -10.625 -42 

 

Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr.    
budget 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   37.696 1.192 38.888 40.681 1.793 
Indtægter fra 
den centrale 
refusionsord-
ning 

052207 I -2.500 450 -2.050 -2.157 -107 

Forebyggende 
foranstaltnin-
ger for børn og 
unge 

052821 U 18.835 919 19.755 20.750 995 

Plejefamilier 052822 U 595 587 1.182 710 -472 
Døgninstitutio-
ner for børn og 
unge 

052823 U 8.410 -644 7.766 8.538 772 

  I -16 -34 -50 -34 16 
Særlige dagtil-
bud og særlige 
klubber (§ 32 
stk. 3 og § 36) 

052825 U 4.495 -693 3.802 4.419 617 

Sociale formål 055772 U 15.859 1.108 16.967 16.889 -77 
  I -7.982 -502 -8.483 -8.434 49 

 

Arbejdet med FN’s verdensmål 

Tårnby Kommunes familieafdeling forholder sig til FN's udviklingsdagsorden formuleret 
i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

De politiske visioner og mål for henholdsvis Særligt udsatte børn og unge samt Børne-
handicap er udarbejdet således, at de kan henføres til dele af FN's 17 verdensmål. 
 
Servicemål nr. 1 og 2 kan blandt andet henføres til FN’s verdensmål nr. 3, Sundhed og 
Trivsel. Arbejdet har stor fokus på at styrke den mentale sundhed og velvære og der-
ved reducere andelen af for tidlig død, via forebyggelse og behandling jf. delmål 3.4 
 
Servicemål nr. 3, vedrører blandt andet Sundhed og trivsel, verdensmål nr. 3, samt ver-
densmål nr.10, Mindre ulighed. Det er vigtigt at vi styrker og fremmer den sociale, øko-
nomiske, og politiske inklusion af alle. Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes børne-
politik, skal Tårnby Kommunes medarbejdere, i samarbejde med forældrene, støtte 
børnenes udvikling af færdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som 
stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv 
og for fællesskabet.  
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 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.  
 
 
 

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

2 At det forebyggende råd-
givningsarbejde i højere 
grad løses i forebyg-
gende regi og dermed 
ikke bliver en aktiv sag i 
Familieafdelingen og  
at der sker et fald i antal-
let af underretninger. 

At de forebyggende råd-
givere arbejder mere in-
tens i samarbejde med 
skoler, daginstitutioner og 
Rådgivning og forebyg-
gelse om løsninger for 
barnet via netværk og fo-
rebyggende tiltag uden 
for Familieafdelingen.  
  

Forvaltningen udarbejder 
opgørelse over antallet af 
underretninger og fore-
lægger Børne- og Skole-
udvalget i 2020. 

3 At alle børn der er i kon-
takt med Familieafdelin-
gen skal have en ven.  

At der i alle børnefaglige 
undersøgelser skal være 
fokus på at barnet har en 
ven.  

At der ved opfølgninger i 
handleplaner fremgår, at 
barnet har fået en ven i 
70 % af sagerne i 2020. 
  

 
Opfølgning på målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Søskende indsatsen har været aktiv i søskendefamilier i 12 måneder. Der har været 
rådgivningsforløb i 31 familier. Ud af de 31 sager er der efterfølgende 3 aktive søsken-
desager. Der er afsluttet søskendeindsats i 10 familier. 
Søskendeindsatsen skærpes også fremadrettet. I den forbindelse vil der blive iværksat 
rådgivningsforløb for søskende og forældre i det øjeblik Familieafdelingen får kendskab 
til, at der er et barn med en funktionsnedsættelse. 
 
Ad 2) 
De forebyggende rådgivere arbejder ihærdigt i skole og dagtilbud, hvor flere opgaver 
løftes i det forebyggende regi. Der er inden for skoleområdet sket et mindre fald i antal-
let af underretninger de senere år.  
 

• 2018 i alt 1041 
• 2019 i alt 1246 
• 2020 i alt 1114 

 
 
Faldet i underretninger fra 2019 til 2020 på ca. 10 procent kan forklares med perioden 
for nedlukning af skole- og dagtilbudsområdet grundet Covid-19. Det er dog væsentligt 
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at oplyse, at der de sidste 6 måneder af 2020 også er arbejdet intenst i daginstitutio-
nerne, hvilket har betydet en stigning af underretninger fra dagtilbuddene. 
 
Ad 3) 
Af alle gennemgåede handleplaner samt opfølgninger har der været fokus på om bar-
net/den unge har en ven, det har været tilfældet i minimum 70 % af sagerne.  
 
Specielle bemærkninger 
 
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 
36) 

 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.494.960 -693.128 3.801.832 4.418.643 616.811 

 
Der er merudgifter til Særlige dagtilbud og særlige klubber, der skyldes en stigning i an-
tallet af sager. 
 
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
18.835.435 919.481 19.754.916 20.750.103 995.187 

 
Merudgiften vedrører hovedsageligt udgifter jf.  §83 i medfør af §44, Praktisk, pædago-
gisk eller anden støtte i hjemmet, samt udgifter til aflastning, jf. §84 i medfør af § 44. 
Merudgifterne skyldes en stigning i antallet af sager. 
  
052822 Plejefamilier    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
594.982 586.665 1.181.647 709.891 -471.756 

 
Mindreudgiften til plejefamilier skyldes en forventning om en stigning i antallet af sager, 
men hvor 1 sag teknisk er blevet omkonteret til funktionen Døgninstitutioner for børn og 
unge.  
 
052823 Døgninstitutioner for børn og unge   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
8.409.791 -643.771 7.766.020 8.537.781 771.761 

-16.320 -33.720 -50.040 -33.601 16.439 
 
Der er merudgifter til døgninstitutioner for børn og unge, der skyldes en stigning i antal-
let af sager. 
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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/ Billedsko-
len/Skoletjenesten, Teatervirksomhed, Tårnby Musikskole, Koncertvirksomhed, Kunst-
udsmykninger, Nordisk Samarbejde, Andre kulturelle formål, Tilskud til kulturelle for-
eninger m.m.  

 
Fritidsaktiviteter  
Medlemstilskud til unge under 25 i kommunens frivillige foreninger, Lokaletilskud, løn-
sumstilskud til aftenskoleundervisning m.m., Initiativ- og Udviklingspulje, Kulturzo-
nen/fritidsdel, en årlig foreningsprisoverrækkelse, samt en årlig idrætsprisoverræk-
kelse. 
Foreningscentret på Amager Landevej 71 og mødelokaler på Kastrupvej 326. 
Kommunen har ca. 14.500 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. 
16.500 personer går hvert år til voksenundervisning hos AOF Amager og FOF Køben-
havn og Gigtskolen. 
 
Udvalget samlet set 
På Kultur- og Fritidsudvalgets samlede område viser regnskabet udgifter på i alt 
144,8 mio. kr. og indtægter på i alt 17,6 mio. kr., hvilket resulterer i en nettodriftsudgift 
på 127,2 mio. 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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekreative 

områder

8.673

7%

Fritidsfaciliteter

45.617

36%

Havne

0

0%

Folkebiblioteker

41.005

32%

Kultur

14.184

11%
Fritidsaktiviteter

17.706

14%
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Indledning 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

1.000 kr.  Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Kultur- og Fritidsudvalg  132.177 3.360 135.537 127.184 -8.353 
 U 151.198 2.214 153.412 144.778 -8.634 
 I -19.021 1.147 -17.875 -17.593 281 
Rekreative områder   9.830 170 9.999 8.673 -1.327 

 U 9.877 170 10.047 8.673 -1.374 
 I -48 0 -48 0 48 
Fritidsfaciliteter   48.916 849 49.765 45.617 -4.148 
 U 50.950 309 51.260 47.144 -4.116 
 I -2.034 540 -1.494 -1.527 -33 
Havne   0 -15 -15 0 15 

 U 7.841 -15 7.826 8.066 240 
 I -7.841 0 -7.841 -8.066 -225 
Folkebiblioteker   40.592 2.398 42.990 41.005 -1.985 
 U 45.547 1.641 47.188 44.618 -2.571 
 I -4.956 757 -4.199 -3.613 586 
Kultur   15.027 -18 15.009 14.184 -825 
 U 18.366 133 18.499 17.816 -682 
 I -3.339 -151 -3.490 -3.632 -142 
Fritidsaktiviteter   17.813 -24 17.789 17.706 -83 
 U 18.616 -24 18.592 18.462 -130 
 I -803 0 -803 -756 47 
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   Kultur- og Fritidsudvalget 
Rekreative områder 

 

 
TÅRNBY 
2014

  

Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 9.830 170 9.999 8.673 -1.327 
Løn 20.188 321 20.509 19.328 -1.181 
Driftsudgifter -10.310 -152 -10.462 -10.655 -193 
Driftsindtægter -48 0 -48 0 48 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   9.830 170 9.999 8.673 -1.327 
Grønne områ-
der og natur-
pladser 

002820 U 9.877 170 10.047 8.673 -1.374 

  I -48 0 -48 0 48 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 De forskellige rekreative 
områder markedsføres 
løbende. 
 

Der udarbejdes 3 artikler 
til taarnby.dk og der etab-
leres skiltning i mindst 1 
park. 
 

I forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen i 
2020. 

2 De områder hvor der ar-
bejdes målrettet med bio-
diversitet synliggøres. 
 

Der udarbejdes minimum 
3 artikler til taarnby.dk, 
der linkes til naturtjek.dk, 
der opsættes fysiske 
skilte med QR-kode. 
  

I forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen i 
2020. 

3 Strandparken skal frem-
stå mere varieret og  
oplevelsesrig. 
 

Der udarbejdes en pleje-
plan for Strandparken 
med vægt på biodiversi-
tet. 

Orientering i Kultur- og 
Fritidsudvalget. 
 
 
   

4 Der etableres en lege-
plads med videre i tilknyt-
ning til Vestamager 
Svømmehal. 
 

Projektet udarbejdes af 
Teknisk Forvaltning i 
samarbejde med Kultur 
og Fritid. 

Kultur- og fritidsudvalget 
og Bygge- og Ejendoms-
udvalget. 
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Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

5 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 et antal artikler om Travbaneparken, Byparken og biodiversitet på 
taarnby.dk. 
 
Ad 2) 
Ejendomscenteret har lagt flere artikler og billeder af biodiversitetsprojekterne i kom-
munen op på kommunens gamle hjemmeside samt artikler om at Tårnby er tilmeldt 
giftfri kommune, og ikke har brugt sprøjtegift siden 1996.  
 
Ad 3) 
Der har ikke været ressourcer til at udarbejde en plejeplan for Kastrup Strandpark. 
 
Ad 4) 
Anlægget er færdigmeldt i primo marts måned 2021. 
 
Ad 5) 
Der er indarbejdet en pulje på 500.000 kr. til løbende udvikling og ekstraordinær vedli-
geholdelse i budget 2021 og fremadrettet. 
 
Specielle bemærkninger 
 

002820 Grønne områder og naturpladser   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
9.877.437 169.548 10.046.985 8.672.643 -1.374.342 

-47.517 0 -47.517 0 47.517 

Mindreforbruget skyldes, at der har været et mindreforbrug på løn til gartnere. Derud-
over har der været et mindreforbrug på reparation af specialmaskiner samt flere interne 
indtægter på specialmaskiner. 
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Fritidsfaciliteter 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 48.916 849 49.765 45.617 -4.148 
Løn 26.404 596 26.999 24.980 -2.020 
Driftsudgifter 24.547 -287 24.260 22.164 -2.096 
Driftsindtægter -2.034 540 -1.494 -1.527 -33 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   48.916 849 49.765 45.617 -4.148 
Stadion og 
idrætsanlæg 

003231 U 50.950 309 51.260 47.144 -4.116 

  I -2.034 540 -1.494 -1.527 -33 

 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Vestamager Svømmehal  
skal være klar til brug. 
 

 Indvies efteråret 2020. 
 

Kultur- og Fritidsudvalget.  
 

2 Idrætsvane- og idræts-fa-
cilitetsundersøgelsen gø-
res til genstand for offent-
lig debat. 

Der arrangeres et møde 
for alle foreninger og inte-
resserede borgere, hvor 
Idrætsvane- og idræts- 
facilitetsundersøgelsen 
drøftes. 
 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

3 Fremtidens omklæd-
ningsrum skal udvikles. 

Der iværksættes en un-
dersøgelse af mulighe-
derne for et koncept et 
sted på idrætsområdet. 
 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

4 Der ønskes en oversigt 
over de forskellige idræts-
faciliteter og deres klima-
påvirkning.  
 

Oversigten udarbejdes og 
kombineres med en 
Green Key-ordning (sy-
stem hvor faciliteternes 
energiforbrug minimeres). 
 

Kultur- og Fritidsudvalget.  

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Vestamager Svømmehal blev indviet den 12. oktober 2020. 
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Ad 2) 
På grund af Corona har der været afholdt digitale workshops med interesserede bor-
gere og medarbejdere. 
Ad 3)  
Et egentligt udviklingsprojekt er ikke blevet prioriteret. 
 
Ad 4) 
Oversigten blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 16. november 2020. 
 
Specielle bemærkninger 
 

003231 Stadion og idrætsanlæg 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
50.950.263 309.393 51.259.656 47.143.749 -4.115.907 
-2.034.176 540.000 -1.494.176 -1.526.738 -32.562 

 
Der har været et mindreforbrug på Vestamager Svømmehal på 1,9 mio. kr. Mindrefor-
bruget er fordelt på løn, vand, varme og vedligeholdelse. Mindreforbruget skyldes pri-
mært forskudt ansættelse og dermed et lavere lønforbrug. 
 
Derudover har der været et mindreforbrug på Amagerhallen pga. lavere vand- og var-
meforbrug. Der har været et mindreforbrug i Pilegårdsbadet og Kastrup Skøjtehal pga. 
lavere vand-, varme- og lønforbrug. 
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Havne 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 0 -15 -15 0 15 
Løn 2.466 0 2.466 2.480 14 
Driftsudgifter 5.375 -15 5.360 5.586 226 
Driftsindtægter -7.841 0 -7.841 -8.066 -225 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   0 -15 -15 0 15 
Lystbådehavne 
m.v. 

023541 U 7.841 -15 7.826 8.066 240 

  I -7.841 0 -7.841 -8.066 -225 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 

Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Der skal udarbejdes en 
helhedsplan for havne-
områdets udvikling. 

Der udarbejdes en over-
ordnet plan med henblik 
på senere detaljering. 
Der skal være brugerind-
dragelse i processen. 
 

Sag til Kultur- og Fritids-
udvalget. 

2 Den nye kran- og stativ-
løsning skal evalueres - 
herunder behovet for vin-
teropbevaringspladser. 
 

Der udarbejdes et notat. Notatet fremsendes til ori-
entering for SAMKAS og 
Kultur- og Fritidsudvalget. 

3 Det er en målsætning at 
etablere Auto camping på 
vinterplads nr. 8. 
 

Under forudsætning af 
planmyndighedernes 
godkendelse og lokal po-
litisk godkendelse i 2020 
kan pladsen indvies i 
2020/2021. 
  

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

4 Havnen skal opfylde krite-
rierne for Blå flag i 2020 
indenfor:  
Vandkvalitet 
Miljø 
Sikkerhed 
Faciliteter 
Information og formidling. 
 

Havnen tildeles Blå Flag i 
2020. 

Ansøgning 1. december - 
13. januar 
Kort beretning til Kultur- 
og Fritidsafdelingen. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 
Havne 
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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 Der skal etableres et 
overblik over større kom-
mende vedligeholdelses-
arbejder. 

Der udarbejdes en over-
ordnet vedligeholdelses-
plan der revideres mini-
mum hvert 5. år. 
 

 Planen fremsendes til 
orientering for SAMKAS 
og Kultur- og Fritidsudval-
get. 

 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Arbejdet med helheds/visionsplanen trak ud på grund Corona. Færdiggøres i 2021. 
 
Ad 2) 
Notatet udarbejdes først i løbet af foråret 2021. Efter den første hele sæson med nye 
stativer. 
 
Ad 3) 
Sagen har været politisk behandlet og P-pladsen til autocampere er klar til brug til som-
meren 2021. 
 
Ad. 4) 
Havnen fik tildelt ”Blå Flag” i 2020. 
 
Ad 5) 
Der har været afholdt 4 møder med SAMKAS. 3 af møderne med begrænset deltager-
kreds. Referaterne har været i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Ad 6) 
Planen er på grund af Corona og vakance på havnefogedposten ikke udarbejdet. Gen-
optages i 2021. 
 
Specielle bemærkninger 
 

023541 Lystbådehavne m.v.    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
7.841.109 -15.181 7.825.928 8.065.831 239.903 

-7.841.109 0 -7.841.109 -8.065.831 -224.722 

Der er i 2020 overført 1.135.897 kr. til henlæggelseskontoen, og der er brugt 317.940 
kr. til anlægsprojektet autocamper parkering i Kastrup Lystbådehavn samt betalt afdrag 
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på 450.000 kr. for ny kran og stativløsning. Der henstår derved 4.417.157 kr. på hav-
nens henlæggelseskonto pr. 31. december 2020. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 40.592 2.398 42.990 41.005 -1.985 
Løn 31.839 590 32.430 31.953 -476 
Driftsudgifter 13.708 1.051 14.759 12.664 -2.095 
Driftsindtægter -4.956 757 -4.199 -3.613 586 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   40.592 2.398 42.990 41.005 -1.985 
Folkebibliote-
ker 

033250 U 34.356 1.332 35.688 34.097 -1.591 

  I -929 -473 -1.402 -947 455 
Biografer 033561 U 4.390 43 4.432 3.394 -1.039 
  I -3.993 1.230 -2.763 -2.596 167 
Andre kultu-
relle opgaver 

033564 U 4.103 54 4.157 3.915 -242 

  I -34 0 -34 -69 -36 
Sekretariat og 
forvaltninger 

064551 U 2.699 212 2.911 3.212 301 

 

Målsætninger og resultatkrav  
Nr
. 

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

 
Tårnby Kommunebiblioteker. 

1 Opdatering af låne- og af-
leveringsfaciliteter. 

Såvel låne- og afleve-
ringsautomater, som de 
tilhørende kasser til re-
serverede materialer ud-
skiftes. 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik”. 

2 Bæredygtigt bibliotek. Antallet af udleverede 
plastikposer halveres i 
forhold til 2018 og miljø-
venlige stofposer udleve-
res til alle nye lånere. 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik”. 

3 Frivillige afholder kreative 
workshops. 

To kreative workshops 
udvikles og afholdes i 
samarbejde med frivillige. 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik” 

4 ”Early Literacy”. Labora-
torium, hvor børn fra 0-6 
år bliver inspireret og får 
lyst til at læse. 
 

Samarbejde med dagin-
stitution og/eller forældre. 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik”. 
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Målsætninger og resultatkrav  
Nr
. 

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

5 Alle børn i Tårnby 
har/skal have en (god) 
ven. 

Børnebiblioteket er vært 
ved to arrangementer der 
giver mulighed for at 
skabe relationer og ud-
vikle venskaber.  
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik”. 

 
Digital Udvikling og Drift 

6 Kommunens hjemmeside 
skal tilpasses § 17 stk. 4. 
udvalgets anbefaling om 
at være den primære in-
formationskanal til bor-
gerne. 
Anbefalingerne kan læ-
ses i rapporten der findes 
på kommunens hjemme-
side.  

Af rapportens 10 anbefa-
linger er det en relance-
ring af kommunens hjem-
meside, som skal inde-
holde de rapporten 
nævnte værktøjer, som 
f.eks. elektronisk borger-
panel, FAQ, idéboks, 
”Min Tårnby-Profil” og 
podcast, jf. pkt. 7.3 i rap-
porten. 
 

Tilbagemelding til Kom-
munalbestyrelsen. 
 
 

 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). Ma-
teriale 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 Børnefilmklub under Dan-
ske Børne- og Ungdoms-
filmklubber. 
 

Etablering og drift af bør-
nefilmklub i samarbejde 
med biblioteket. 

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

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

Samarbejde med bibliote-
ket. 2 sæsoner pr. år, 
med minimum 2 Pyja-
masbioer pr. sæson. 
 

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

 Stads- og Lokalarkivet.   
10 Stads- og Lokalarkivet 

skal tilrettelægge, at ud-
stillingen på Kastrupgård 
skal flyttes til Gården Ved 
Diget. Udstillingen skal til-
passes de nye udstillings-
lokaler. 
 

Nummerering og registre-
ring af udstillingens gen-
standene i arkivets regi-
streringssystem. 
 

Årlig ”Beretning og stati-
stik”. 
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Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Målet er nået idet låne- og afleveringsfaciliteter er udskiftet. 
 
Ad 2) 
Målet er nået idet antallet af poser er reduceret væsentligt, desuden er de poser der er 
udleveret produceret af sukkerrør og ikke af plastik. 
 
Ad 3) 
Grundet Covid-19 nedlukningen af biblioteket har det ikke været muligt at gennemføre 
kreative workshops med frivillige. 
 
Ad 4) 
Der er i 2020 arbejdet på såvel den fysiske indretning af børnebiblioteket, som på for-
midling af læsning til de 0-6 årige. Udviklingen af tilbuddet sker i samarbejde med dag-
institutioner og fortsætter i 2021. 
 
Ad 5) 
Grundet Covid-19 nedlukning blev der kun gennemført et af de planlagte børnearran-
gementer med mulighed for at danne relationer og udvikle venskaber. 
 
Ad 6) 
Målet med kommunens ny hjemmeside er nået. 
 
Ad 7) 
Begge sæsoner aflyst pga. Covid-19. Første visning var planlagt til at være i marts 
 
Ad 8) 
Opstartsfasen er projektet er flyttet til 2021/ 2022 pga. Covid-19. 
 
Ad 9) 
Gennemført med fin tilslutning i februar, men ikke programsat resten af året pga. Co-
vid-19. 
 
Ad 10) 
Det udstillede på Kastrupgårdsamlingen er ikke færdigregistreret – henholdsvis på 
grund af Covid-19 og de ekstra arbejdsopgaver det har givet. 
 
Specielle bemærkninger 
 

033250 Folkebiblioteker    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
34.355.577 1.332.330 35.687.907 34.096.862 -1.591.045 

-929.232 -473.000 -1.402.232 -947.235 454.997 

 
Samlet lønbudget i balance på trods af afvigelser i regnskabet på de enkelte faggrup-
per. 
Afvigelsen på uddannelse skyldes et udviklingsprojekt i forbindelse med det nye børne-
bibliotek. Projektet fortsætter i 2021. 
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Der er henholdsvis merforbug på inventar/håndværksydelser og mindreforbrug på in-
ventar øvrige varekøb u. 100.000, da der har været en mindre ombygning i forbindelse 
med indretningen af det nye børnebibliotek. 
Mindreforbrug på digital læring skyldes Covid-19, da det ikke har været muligt at be-
søge de ældre i eget hjem. 
Der har været et merforbrug på kontoen licenser. Forbruget skyldes en stigning i e-res-
sourcer i forbindelse med Covid-19. Herunder e-bøger og andre digitale tilbud. 
Merforbrug på IT-kontoen skyldes anskaffelsen af administrative bærbare computere i 
forbindelse med arbejd hjemme. 
Mindreindtægt på henholdsvis billetsalg og bøder pga. Covid-19. 
Mindreforbrug på børnearrangementer, da flere er aflyst pga. Covid-19. 
 

033561 Biografer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.389.885 42.522 4.432.407 3.393.736 -1.038.671 

-3.992.935 1.230.000 -2.762.935 -2.596.378 166.557 
 
Resultatet bærer voldsomt præg af de to nedlukninger og øvrige forhold pga. COVID-
19. Sommeren var belastet af ½ pris på mange andre kulturtilbud, mens efteråret og 
starten af december halede noget ind på det mere pessimistiske senarie, budgetæn-
dringen giver udtryk for. Der har været holdt så meget som muligt igen på udgifter. Der 
har desuden i oplægget til budgetændringen været en teknisk regnefejl, der har med-
ført, at tillægsbevillingen var større end nødvendigt. 
 

033564 Andre kulturelle opgaver 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.103.347 53.977 4.157.324 3.915.220 -242.104 

-33.502 0 -33.502 -69.158 -35.656 
 
Der har været holdt så meget igen på udgifter, som det har været muligt. Nedluknings-
perioderne har også medført mindre forbrug. 
Stads- og Lokalarkiv udgør kr. 1.6 mio. i korrigeret budget og 1.6 mio. i regnskab. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 15.027 -18 15.009 14.184 -825 
Løn 12.013 331 12.343 11.969 -374 
Driftsudgifter 6.353 -198 6.155 5.847 -308 
Driftsindtægter -3.339 -151 -3.490 -3.632 -142 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   15.027 -18 15.009 14.184 -825 
Fællesudgifter 
for kommunens 
samlede skole-
væsen 

032202 U 2.495 -174 2.321 2.406 84 

  I 0 0 0 -3 -3 
Museer 033560 U 6.741 196 6.937 6.376 -561 
  I -1.617 91 -1.527 -1.334 193 
Teatre 033562 U 545 0 545 185 -359 
  I -190 0 -190 -425 -235 
Musikarrange-
menter 

033563 U 6.861 465 7.326 7.375 49 

  I -1.473 -241 -1.714 -1.845 -131 
Andre kultu-
relle opgaver 

033564 U 1.724 -354 1.370 1.474 104 

  I -60 0 -60 -25 35 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning  

Kastrupgårdsamlingen. 
1 Tilgodese behovet for for-

midling målrettet til børn, 
der besøger museet i pri-
vatregi i den ordinære åb-
ningstid.  
 

Udforme opgaveark til 
mindst en af museets 
særudstillinger i 2020.  

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse. 

2 Få bedre udnyttelse af 
billedskolens undervis-
nings-, værkstedslokaler 
på 1. sal i Hovedbygnin-
gen.  
 

Gennemgribende opryd-
ning og ny indretning, så 
vidt muligt også ny møb-
lering af undervisningslo-
kaler og depoter.   
 

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 Optimere museets synlig-
hed fra vejsiden ud mod 
Kastrupvej.  
 

Udarbejde forslag til ud-
skiftning af nuværende 
renoveringsmodne skilt 
med museumsbannere 
på græsset ud mod Ka-
strupvej. 
 

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse.  

4 At det daglige-, samt ud-
viklingsarbejdet på mu-
seet kan spejles i en 
overordnet, strategisk 
ramme blandt andet med 
fokus på at øge besøgs-
tallet. 
 

Kastrupgårdsamlingens 
bestyrelse udarbejder en 
vision for museet. 

Kultur- og Fritidsudvalget 
og Kommunalbestyrel-
sen. 

 
Tårnby Naturskole. 

5 Samarbejdet på Natur-
center Amager. 
 

Tårnby Naturskole bidra-
ger aktivt i den nye ar-
bejdsgruppe på Natur-
center Amager til at 
skabe sammenhæng og 
dynamik, f.eks. i kraft af 
fælles arrangementer. 
 

Naturskolens bestyrelse. 

6 Naturskolearbejdet for de 
0-6-årige. 
 

De nye rammer i form af 
”Naturskolen for de yng-
ste” implementeres bredt 
i dagtilbudsområdet, inkl. 
hos forældre. 
 

Naturskolens bestyrelse. 

 Tårnby Musikskole. 
7 At der i løbet af 2020 la-

ves en indstilling om at 
nedlægge musikskolens 
bestyrelse og etablere et 
Kulturzoneråd som virker 
for hele Kulturzonen. 
 

At arbejdet i det nye kul-
turzoneråd kan gå i gang 
i 2020/21. 

Tårnby Musikskoles be-
styrelse. 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

8 At styrke samarbejdet 
med folkeskolen. 
 

At der formuleres en mo-
del for samarbejdet mel-
lem musikskole og folke-
skole. 
 

Tårnby Musikskoles be-
styrelse. 

9 At arbejde på at ned-
bringe ventelisten til 
Tårnby Musikskole. 
 

At der udarbejdes et for-
slag til en model for hvor-
dan det kan realiseres. 
 

Tårnby Musikskoles be-
styrelse. 
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Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
I forbindelse med udstillingen Jacob Rantzau – So Far Away blev der udviklet et åbent 
tegneforløb, hvor gæster i alle aldre med udgangspunkt i udstillingens skitserum skulle 
lade sig inspirere til selv at tegne sig igennem udstillingen. Til dette blev der udfærdiget 
aktivitetsark med lette øvelser og inspiration til at komme i gang. 
 
Ad 2) 
Gammelt materiale er kasseret, nye tørrereoler er indkøbt og depot er indrettet på ny. 
Desuden er gammel udtjent slagvask erstattet af to nye vaskerender med opsamlings-
filtre og i alt fire vandhaner. Målsætningen er indfriet. 
 
Ad 3) 
Den endelige udformning af kunstlegepladsen til Kastrupgårdsamlingen bliver først en-
deligt besluttet ultimo 2021. Da museumsbannerne indgår i et samspil med kunstlege-
pladsen, skønnes det uhensigtsmæssigt, at arbejde videre med bannerne før kunstle-
gepladsen er færdig. Målsætningen er derfor ikke indfriet. 
 
Ad 4) 
Bestyrelsesmøde og udflugt til Willumsens Museum, som skulle indlede arbejdet med 
en vision i september, blev aflyst på grund af Covid-19 relaterede forsamlingsrestriktio-
ner. I november blev bestyrelsen forelagt et udkast til en vision, som ønskes viderebe-
arbejdet ved et særskilt møde i 2021. Målsætningen er derfor ikke indfriet. 
 
Ad 5) 
Situationen med Covid-19 i 2020 og tilhørende restriktioner har medført at dette mål 
om større fælles arrangementer på Naturcenter Amager ikke har kunnet gennemføres. 
 
Ad 6) 
Byggeriet af ”Lærkereden” – naturskolen for de yngste er forsinket og er pt endnu ikke 
overdraget til Tårnby Naturskole. Målet er udskudt til 2021. 
 
Ad 7) 
Der er taget beslutning i Kommunalbestyrelsen om at nedlægge musikskolens besty-
relse og i stedet etablere et Kulturzoneråd med virkning fra 2022. 
 
Ad 8) 
Der er taget initiativ til enkelte projekter i 2020 med udvalgte klassetrin. En egentlig mo-
del for samarbejdet er blevet forsinket pga. Covid-19. 
 
Ad 9) 
I kraft af en tillægsbevilling er det lykkedes at få sat nogle flere elever i gang og ned-
bringe ventelisten på nogle af de mest populære instrumenter: guitar, sang, violin og 
klaver. Da der fortsat er stor søgning til musikskolen, er der stadig en del børn og unge 
på ventelist til både hold- og soloundervisning. 
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Specielle bemærkninger 
 

033563 Musikarrangementer    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.860.945 464.721 7.325.666 7.374.898 49.232 

-1.472.583 -241.000 -1.713.583 -1.844.521 -130.938 
 
Merindtægten skyldes, at der er ekstra stor søgning til Tårnby Musikskole, hvilket bety-
der at alle hold og pladser er fyldt op og som resultat af tillægsbevilling i 2020, er der 
desuden sat ekstra soloelever i gang og oprettet nye holdtilbud på kommunens skoler. 
 
Trods Covid-19 har Tårnby musikskole formået at opretholde og fastholde musiksko-
lens elevtal. Elevtallet er stigende og pr. oktober 2020, har Tårnby Musikskole 743 akti-
vitetselever og 134 elever på venteliste (tilsvarende tal har til og med 2018 været op-
gjort i juni måned. Fra 2019 bliver tallet opgjort i oktober måned). 
 
Der er givet tillægsbevillinger til nedbringelse af venteliste samt igangsættelse af talent-
linjer, indkøb af undervisningsmidler, arrangementer, It-programmer og licenser, samt 
udvidelse af undervisningstilbuddene. 
 

033560 Museer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.741.347 195.749 6.937.096 6.376.366 -560.730 

-1.617.143 90.500 -1.526.643 -1.334.138 192.505 
 
Kastrupgårdsamlingen har i 2020 haft 560.730 kr. på udgiftssiden som ikke er blevet 
anvendt.  
De største poster er at finde under omkostningscentret Kastrupgårdsamlingen. Her er 
de to helt store poster personale - herunder rengøringspersonale, samt grunde og byg-
ninger herunder elforbrug. 
Derudover har museet i 2020 haft færre udgifter til annoncering i forbindelse med ud-
stillinger. Dette skyldes de nedlukninger som museet oplevede i foråret 2020 i forbin-
delse med Covid-19.  
På indtægtssiden skyldes afvigelsen mindre indtægter i forbindelse med café- og 
skrankesalget.  
  
Museet har i 2020 gennemført udstillingsprogrammet som planlagt og har afholdt 4 
store særudstillinger: Anders Moseholm / BEAT, Maria Wandel / Here (Once Again) 
Leaving the Gold, Philipsens briller og Jacob Rantzau SO FAR AWAY. Derudover har 
museet vist udstillingen Kørners Kunstkonkurrence 2020.   
 
Kastrupgårdsamlingen afslutter regnskabsåret med en samlet forbrugsprocent på 
91,92% på udgiftssiden og 87,39% på indtægtssiden. 
 
På grund af Covid-19 har museet siden marts 2020 være nedlukket til 2 perioder. I den 
øvrige åbningstid, har museet været underlagt restriktioner, der har haft stor indflydelse 
på al den publikumsrelaterede aktivitet.  
 
Dette gælder indtægter ved café- og skrankesalget, der har været lavere end budgette-
ret.    
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Derudover er budgettet på annoncer, arrangementer, skoletjeneste og billedskole ikke 
100 % forbrugt, da det primært er dette område, der har være omfattet af massive af-
lysninger.  
 
Der er i forhold til inventarkontoen anvendt færre penge end budgetteret. Dette skyldes 
istandsættelser, der ikke er gennemført pga. Covid-19. 
 
Besøgstallet var i 2020 på 8.935 gæster. 
 

033562 Teatre     

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
544.733 0 544.733 185.460 -359.273 

-190.158 0 -190.158 -425.460 -235.302 
 
Der har været afholdt færre arrangementer/ teaterforestillinger pga. Covid-19. 
 

033564 Andre kulturelle opgaver 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.723.718 -353.562 1.370.156 1.473.993 103.837 

-59.570 0 -59.570 -25.000 34.570 
 
Merforbruget skyldes, at man havde en forventning om at den udgiftsneutrale tillægs-
bevilling Tårnby Stadion ville komme retur til serviceområdet, da projektet ikke blev 
gennemført men beslutningen blev efterfølgende at beløbet gik tilbage til kommunekas-
sen. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 17.813 -24 17.789 17.706 -83 
Løn 3.658 34 3.692 3.886 194 
Driftsudgifter 14.957 -58 14.900 14.576 -324 
Driftsindtægter -803 0 -803 -756 47 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   17.813 -24 17.789 17.706 -83 
Folkeoply-
sende voksen-
undervisning 

033872 U 5.405 0 5.405 5.097 -308 

  I -709 0 -709 -616 94 
Frivilligt folke-
oplysende for-
eningsarbejde 

033873 U 5.665 -100 5.565 5.813 248 

Lokaletilskud 033874 U 1.657 100 1.757 1.537 -220 
Fritidsaktivite-
ter uden for fol-
keoplysnings-
loven 

033875 U 5.889 -24 5.865 6.015 150 

  I -94 0 -94 -140 -46 
 
 

Målsætninger og resultatkrav  
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning  

Kulturzonen. 
1 Skabe en stærk fortælling 

om Kulturzonen og ud-
brede kendskabet til Kul-
turzonen. 
ved målrettet arbejde 
med synlighed og PR 
særligt i forhold til de so-
ciale medier. 
 

Udvikle Kulturzonens 
platforme på de sociale 
medier til også at omfatte 
Instagram, og at Kultur-
zonen via Facebook når 
ud til flere brugere. 
 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

2 Der udarbejdes en vision 
for Kulturzonen – Tårnby 
Musikskole og Kulturhus. 

Til drøftelse i bestyrelse 
på Kulturzonen og Kultur- 
og Fritidsudvalget. 
 

Kultur- og Fritidsudvalget. 
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Målsætninger og resultatkrav  
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

3 Der skal arbejdes med 
borgerinddragelse. 
og inddragelse af frivillige 
i forhold til udviklingen af 
Kulturzonen / kulturhus-
delen. 
 

Der arrangeres et eller 
flere borgermøder / work-
shops 
med overskriften ”Hvad 
vil du bruge Kulturzonen 
til?” som munder ud i at 
borgerne er medskabere 
og involveres i mindst to  
arrangementer. 
 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

 Foreninger/kultur   
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 Fritidsafdelin-
gen indkalder til 2 årlige 
møder hvor arbejdet ko-
ordineres. 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

5 Tårnby Kommunes, 
Tårnby Foreningsråds og 
Kastrup Tårnby Idræts-
sammenslutnings priser 
uddeles i henhold til poli-
tisk beslutning i 2019. 
 

Kultur- og Fritidsafdelin-
gen afvikler arrangemen-
terne i samarbejde med 
TFR/KTIS og Kommunal-
bestyrelsens Sekretariat. 

Kultur og Fritid. 

6 Den nye kultur/musikpris, 
godkendt i 2019, uddeles. 

Kultur- og Fritidsafdelin-
gen i samarbejde med 
Kommunalbestyrelsens 
Sekretariat. 
 

Kultur og Fritid. 

 
 
Opfølgning af målsætning og resultatkrav 
 
Ad 1) 
Der er arbejdet målrettet med kommunikation og interaktion på Kulturzonens Facebook 
profil i forbindelse med nyheder og arrangementer både i Kulturhuset og på Musiksko-
len. Således kan nævnes årets store eksperiment med et virtuelt åbent hus i forbin-
delse med musikskolens åbning for tilmelding til ny sæson. Tårnby Musikskole har 
valgt at prioritere at få opbygget en levende – og læst Facebook profil frem for at 
sprede budskaberne på flere platforme. 
 
Ad 2) 
Arbejdet med at finde den profil og retning, der kan munde ud i en overordnet vision for 
Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus, er blevet udfordret pga. nedlukning og 
generelt ændrede arbejdsgange pga. Covid-19. Et udspil præsenteres i foråret 2022. 
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Ad 3) 
Der har ikke kunnet afholdes borgermøder i 2020 pga. Covid-19.  
 
Ad 4) 
Der er afholdt et møde med KTIS (Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning) og TFR 
(Tårnby Foreningsråd) i 2020. 
 
Ad 5) 
Alle prisuddelinger i 2020 blev udskudt til foreløbigt 2021 pga. Covid-19. 
 
Ad 6) 
Tårnby Kommunes Kulturpris for 2020 blev uddelt 3. februar 2021. 
 
Specielle bemærkninger 
 

033874 Lokaletilskud    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.656.891 100.000 1.756.891 1.536.791 -220.100 

 
Mindreforbruget dækker merforbruget ind på Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 
 

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.889.195 -23.953 5.865.242 6.015.297 150.055 

-93.951 0 -93.951 -140.379 -46.428 
 
Merudgiften skyldes primært lønudgifter som er højere end budgetteret, samt ekstra 
vedligehold af bygninger.  
Der har i forbindelse med et større vedligeholdelsesprojekt ultimo 2020 som bl.a. om-
fattede maling, radiatorer og elinstallationer, været affødte udgifter til bl.a. yderligere el-
arbejder. 
 
Merindtægten skyldes en meromsætning i caféen, da flere elever og familier benytter 
sig af tilbuddet. 
 
Antallet af besøgende på Kulturzonen var ca. 63.000 i 2020. 
 
Trods Covid-19 er det alligevel lykkedes at afholde en del arrangementer på Kulturzo-
nen, bl.a. fastelavn og ferieaktiviteter, Halloween, foredrag og flere koncerter i Tårnby 
Musikuge og  
generelt oplever Kulturzonen en stigende interesse fra institutioner og skoler for at be-
nytte stedet. 
 

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.664.941 -100.000 5.564.941 5.812.610 247.669 

Merforbruget er dækket ind af blandt andet lokaletilskudskontoen. 
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033872 Folkeoplysende voksenundervisning   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.404.763 0 5.404.763 5.096.911 -307.852 
-709.171 0 -709.171 -615.575 93.596 

 
Mindreforbrug skyldes lavere udgifter til tilskud til aftenskoler pga. Covid-19.  
 
Færre indtægter på udenbys borgere der har været tilmeldt aftenskole her i kommunen 
pga. Covid-19. 
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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 835,8 mio. kr. og et 
regnskab på 837,3 mio. kr. Afvigelsen kan tilskrives et merforbrug på hjemmehjælp og 
voksenhandicap, som i mindre grad imødegås af mindreforbrug på de resterende ser-
viceområder.  
 
Fordeling af regnskabet fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.000 kr. 

 Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. 
Budget 

Regnskab Afvigelse 

Sundheds- og Omsorgs-
udvalg 

818.794 17.053 835.847 837.271 1.424 

 U 904.765 17.456 922.221 921.700 -521 
 I -85.971 -403 -86.374 -84.429 1.945 
Voksenhandicap   189.966 1.311 191.277 193.245 1.968 

 U 214.924 1.515 216.439 219.995 3.556 
 I -24.957 -204 -25.162 -26.750 -1.589 
Plejehjem, daghjem 
m.v. 

  219.937 9.418 229.355 225.250 -4.105 

 U 271.489 9.348 280.837 274.054 -6.783 
 I -51.552 71 -51.482 -48.804 2.677 
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Hjemmehjælp og pri-
mærsygepleje 

  138.099 209 138.309 149.512 11.203 

 U 142.333 209 142.542 153.768 11.226 
 I -4.233 0 -4.233 -4.256 -23 
Sociale formål og om-
sorgsarbejde 

  5.834 -379 5.456 4.936 -520 

 U 6.459 -379 6.080 5.332 -748 
 I -625 0 -625 -397 228 
Hjælpemidler   26.548 456 27.003 23.558 -3.446 
 U 27.687 425 28.112 24.458 -3.654 
 I -1.139 31 -1.108 -900 209 
Sundhedsordninger og 
genoptræning 

  238.409 6.037 244.447 240.770 -3.676 

 U 241.874 6.337 248.211 244.092 -4.119 
 I -3.465 -300 -3.765 -3.322 443 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 189.966 1.311 191.277 193.245 1.968 
Løn 28.917 1.182 30.098 30.721 623 
Driftsudgifter 186.007 333 186.341 189.274 2.933 
Driftsindtægter -24.957 -204 -25.162 -26.750 -1.589 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   189.966 1.311 191.277 193.245 1.968 
Specialpæda-
gogisk bistand 
til voksne 

032217 U 1.558 -50 1.508 1.744 236 

Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 364 0 364 186 -177 

Indtægter fra 
den centrale 
refusionsord-
ning 

052207 I -10.506 0 -10.506 -10.382 125 

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

053839 U 36.011 720 36.731 33.416 -3.315 

  I -4.043 -165 -4.208 -4.481 -273 
Rådgivning og 
rådgivningsin-
stitutioner (ser-
vicelovens §§ 
10 

053840 U 49 0 49 42 -7 

Botilbud for 
personer med 
særlige sociale 
problemer (ser-
vice 

053842 U 3.049 125 3.174 6.874 3.701 

  I -1.760 0 -1.760 -3.841 -2.081 
Alkoholbe-
handling og 
behandlings-
hjemfor alko-
holskadede 
(sund 

053844 U 5.134 204 5.338 5.901 563 

  I 0 -204 -204 -129 75 
Behandling af 
stofmisbrugere 
(servicelovens 
§§ 101 og 101 
a 

053845 U 11.421 -82 11.339 12.093 754 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

Botilbud til 
længereva-
rende ophold 
(servicelovens 
§ 108) 

053850 U 47.155 0 47.155 45.886 -1.269 

  I -1.958 0 -1.958 -1.921 36 
Botilbudslig-
nende tilbud 
(omfattet af §4, 
stk. 1 nr. 3, i lo 

053851 U 33.103 0 33.103 40.390 7.288 

Botilbud til mid-
lertidigt ophold 
(servicelovens 
§ 107) 

053852 U 46.141 627 46.769 39.045 -7.723 

  I -5.941 165 -5.776 -5.488 287 
Kontaktperson- 
og ledsageord-
ninger (ser-
vicelovens §§ 
97-99) 

053853 U 2.425 -40 2.385 5.020 2.635 

  I -357 0 -357 -181 176 
Særlige plad-
ser på psykia-
trisk afdeling 
(sundhedslo-
vens §238 

053854 U 921 0 921 237 -684 

Beskyttet be-
skæftigelse 
(servicelovens 
§ 103) 

053858 U 3.433 0 3.433 3.240 -192 

Aktivitets- og 
samværstilbud 
(servicelovens 
§ 104) 

053859 U 23.453 10 23.463 25.090 1.627 

  I -36 0 -36 -46 -9 
Sociale formål 055772 U 708 0 708 830 122 
  I -356 0 -356 -281 75 

 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Borgere på midlertidige 
botilbud skal opleve ved-
varende progression i de-
res udvikling. 
 

Der foretages hyppigere 
opfølgninger på midlerti-
dige botilbud for at fast-
holde fokus på formålet 
med indsatsen. Opfølg-
ning min. 2 – 3 gange pr. 
år i udvalgte sager. 
  

Opfølgning indgår som 
del af regnskabsaflæg-
gelsen. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

2 Bedre ressourcestyring 
for forvaltningen og sags-
indsigt for borgerne. 
 

Via nyt fagsystem under-
støttes ledelsesinforma-
tion til styring samt sags-
indsigt i egen sag for bor-
gere. 
 

Opfølgning indgår som 
del af regnskabsaflæg-
gelsen. 

3 Øget borgerinddragelse 
på handicapområdet via 
inklusion i foreningslivet. 
Handicapplanen skal un-
derstøtte samarbejdet 
med de lokale foreninger. 
 

Kommunen samarbejder 
aktivt med min. 5 forenin-
ger på handicapområdet.  

Opfølgning indgår som 
del af regnskabsaflæg-
gelsen. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
1) Der har været en større udfordring med at få afsat ekstraopfølgningsmøder, grundet 
COVID-19. Det har dog været muligt at afholde ekstraopfølgninger 7 botilbudssager. 
 
2) Det er gennem BI-systemet Targit, muligt at udarbejde ledelsesinformation der giver 
oversigt over hvad sagsbehandlere har indberettet i det nye it-system Cura.  
 
Leverandøren af Cura har desværre endnu ikke gjort det muligt for borger at tilgå sager 
gennem systemet. Der er lagt op til en fællesplatform via borger.dk, hvor sagsoplysnin-
ger på sigt vil blive uploadet fra Cura. 
  
3) Det har ikke været muligt at opnå samarbejdet med 5 lokale foreninger i år, grundet 
Covid-19. Der arbejdes videre med målsætningen så snart det igen er muligt at samar-
bejde med de frivillige foreninger.  
 
Specielle bemærkninger 
 
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.558.014 -50.000 1.508.014 1.743.766 235.752 

 
Merudgiften skyldes et højere aktivitetsniveau til specialundervisning end budgetteret. 
 
046290 Andre sundhedsudgifter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
363.576 0 363.576 186.229 -177.347 

 
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til finansiering af plejetakst for færdigbehandlede 
patienter end budgetteret.  
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
36.010.667 720.199 36.730.866 33.415.776 -3.315.090 
-4.043.250 -165.000 -4.208.250 -4.481.132 -272.882 

 
Mindreudgiften skyldes primært lavere forbrug til BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere 
samt anden socialpædagogisk bistand. 
 
Indtægten vedrører mellemkommunal refusion.  
 
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.048.567 125.374 3.173.941 6.874.452 3.700.511 

-1.759.724 0 -1.759.724 -3.840.607 -2.080.883 
 
Merudgifterne skyldes en stigning i antallet af hjemløse i kommunen.  
 
Merindtægterne skyldes, at området er omfattet af 50% statsrefusion, hvorfor merudgif-
terne forårsager merindtægter.  
 
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.133.675 204.255 5.337.930 5.900.750 562.820 

0 -204.255 -204.255 -129.028 75.227 
 
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. 
 
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
11.420.821 -81.600 11.339.221 12.093.369 754.148 

 
Ligesom med behandling af alkoholmisbrug er behandling af stofmisbrug en indsats, 
der ikke kræver visitation. Aktivitetsniveauet har i 2020 været højere end forventet. 
 
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
47.155.375 0 47.155.375 45.886.190 -1.269.186 
-1.957.839 0 -1.957.839 -1.921.435 36.404 

 
Færre borgere har været visiteret til tilbud efter § 108 end budgetteret, 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.  
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

053851 Botilbudslignende tilbud  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
33.102.701 0 33.102.701 40.390.373 7.287.672 

 
Fire borgere overgik fra B&K til Voksenhandicap efter § 95, hvorfor der er merforbrug 
på denne funktion. 
Funktionerne 05.38.50, 05.38.51 og 05.38.52 bør betragtes under ét.  
 
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
46.141.308 627.321 46.768.629 39.045.154 -7.723.475 
-5.940.586 165.000 -5.775.586 -5.488.244 287.342 

 
Mindreudgiften skyldes færre borgere end forventet på botilbud efter §107.  
 
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. 
 
Der er nogenlunde balance på salg af pladser, hvor det forventede antal modtagere 
matcher det faktiske. 
 
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.425.017 -40.311 2.384.706 5.019.596 2.634.890 
-356.895 0 -356.895 -181.018 175.877 

 
Merudgiften skyldes flere udgifter til støtte- og kontaktpersonsordning end budgetteret.  
 
Mindreindtægten skyldes mindre mellemkommunal refusion til ledsagerordning for per-
soner med nedsat fysisk funktionsevne end budgetteret.  
 
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
921.060 0 921.060 237.373 -683.687 

 
Udgifter 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.  
 
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.432.655 0 3.432.655 3.240.211 -192.444 

 
Her konteres udgifter til borgere i beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens §103. Der er 
nogenlunde balance på området.  
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Voksenhandicap

 

 
  

 

053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
23.453.155 9.946 23.463.101 25.089.997 1.626.896 

-36.161 0 -36.161 -45.616 -9.455 
 
Merudgiften skyldes flere udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne.  
 
Merindtægten vedrører mellemkommunal refusion til personer med særlige sociale pro-
blemer.  
 
055772 Sociale formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
707.992 0 707.992 829.990 121.998 

-356.337 0 -356.337 -281.135 75.202 
 
Merudgiften vedrører flere udgifter til borgere med nedsat funktionsevne jf. servicelo-
vens §100.  
 
Indtægterne vedrører statsrefusion på området.  
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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 219.937 9.418 229.355 225.250 -4.105 
Løn 201.970 5.110 207.080 211.349 4.268 
Driftsudgifter 69.518 4.238 73.756 62.705 -11.051 
Driftsindtægter -51.552 71 -51.482 -48.804 2.677 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   219.937 9.418 229.355 225.250 -4.105 
Beboelse 002511 U 40 0 40 32 -9 
Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 2.364 0 2.364 45 -2.319 

  I -871 0 -871 0 871 
Pleje og om-
sorg mv. af pri-
mært ældre 
undtaget frit 
valg af l 

053027 U 256.569 9.094 265.664 262.957 -2.707 

  I -49.077 71 -49.006 -47.844 1.162 
Forebyggende 
indsats samt 
aflastningstil-
bud målrettet 
mod pr 

053029 U 12.515 253 12.768 11.021 -1.748 

  I -1.604 0 -1.604 -960 644 
 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Forbedret sundheds-ind-
sats. 

Der etableres plejehjems-
læger på mindst tre af 
kommunens plejehjem. 
 

Løbende opfølgning og 
evaluering på brug af ple-
jehjemslæge. 

2 Øget borgerinddragelse. Alle borgere tilbydes årlig 
samtale med plejeperso-
nalet om indsats og 
handleplan. 
 

Løbende opfølgning på 
antallet af afholdte sam-
taler. 

3 Styrket demensindsats. Implementering af de po-
litiske beslutninger fra de-
menshandlingsplanen. 
 

Løbende opfølgning ved 
ledergruppen. 

4 Øget patientsikkerhed. Reduktion i antallet af 
medicindoseringsfejl med 
40 %ift. 2018. 

Løbende opfølgning på 
medicindoseringsfejl i 
DPSD (DanskPatientSik-
kerhedsDatabase). 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Plejehjem, daghjem, mv. 

 

 
  

 

Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 

1) Der er på nuværende tidspunkt plejehjemslæger tilknyttet plejehjemmene Pyrus Alle 
og Tagenshus. På plejehjemmet Tagenshus er den eksisterende aftale udvidet fra at 
gælde 30 til 44 borgere pr. 18.01.2021.  
Kommunen er aktuelt i dialog med læger omkring tilknytning som plejehjemslæger på 
Plejehjemmet Ugandavej samt afdelingen Anemonen på plejehjemmet Løjtegårdsvej.  
Målsætningen er således ikke opnået ved udgangen af 2020, men forventes indfriet i 
begyndelse af 2021.  
 
2) Alle borgere på kommunens plejehjem er blevet tilbudt samtale med plejepersonalet 
om indsats og handleplan. Der har dog i 2020 været udfordringer med at afholde alle 
samtaler, blandt andet fordi det i periode har være vanskeligt at få pårørende inddraget 
grundet besøgsrestriktioner.  
 
3) Der er blevet ansat demensansvarlige/demensressourcepersoner på 3 af kommu-
nens plejehjem. Der arbejdes løbende på at kompetenceudvikle personalet inden for 
demensområdet, bl.a. gennem undervisningsforløb for alle medarbejdere og gennem 
tæt samarbejde med fx hukommelses- og demensklinikker, plejehjemslæger, farmako-
nomer mv.   
 
4) Antallet af doseringsfejl indberettet som utilsigtet hændelser (UTH) er faldet med én 
fra 17 til 16 fra 2018 til 2020, hvorfor målsætningen ikke er indfriet. 
Dette kan dog skyldes, at en højere andel af de utilsigtede hændelser er blevet indbe-
rettet. Vi ved at der, både i Tårnby og på landsplan, er et stort mørketal, idet mange 
utilsigtede hændelser ikke bliver indberettet. Indberetning af UTH’er skal bruges som 
læringsværktøj og ikke som et sanktionerende system.  
Tårnby Kommune har fokus på at få flere UTH’er indberettet, hvorfor en stigning i antal 
indberetninger ligeså vel kan være et udtryk for en øget opmærksomhed på området 
og derfor en større bevidsthed om kvalitetssikring. 
Budgetmålet for 2021 er derfor ændret, så det handler om håndtering af UTH’er og ikke 
antal. 
 

Specielle bemærkninger 

046290 Andre sundhedsudgifter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.364.003 0 2.364.003 44.781 -2.319.222 
-870.934 0 -870.934 0 870.934 

 
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.  
 
I 2020 har det ikke været muligt at tilgå de nødvendige oplysninger for antallet af ligge-
dage som raskmeldt, ligesom regionen ikke har opkrævet særskilt for det. Dette skal 
formentlig ses i sammenhæng med øvrige datamæssige udfordringer i regionen, der 
har medført at kommunen i højere grad opkræves samlet og ikke udspecificeret på for-
skellige dele af sundhedsvæsenet. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Plejehjem, daghjem, mv. 

 

 
  

 

053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
256.569.453 9.094.350 265.663.803 262.956.701 -2.707.102 
-49.076.910 70.536 -49.006.374 -47.844.362 1.162.012 

 
Mindreudgiften skyldes covid19 på den måde, at der i løbet af året er tilført midler til 
håndtering af diverse meropgaver og retningslinjer, men at de endelige udgifter ikke 
har været helt så høje som forventet.  
   
Mindreindtægten skyldes primært, at kommunen har solgt færre plejehjempladser end 
budgetteret.   
 
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
12.514.976 253.471 12.768.447 11.020.871 -1.747.576 
-1.604.303 0 -1.604.303 -959.935 644.368 

 
Mindreudgiften skyldes lavere aktivitet på kommunens daghjem, da tilbuddet har været 
lukket i flere perioder grundet covid19-restriktioner, det udgifter til aktiviteter, fødevarer 
og kørsel. 
 
Mindreindtægten er ligeledes faldet grundet covid19, da nedlukningen har betydet et 
tilsvarende fald i egenbetaling.
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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 138.099 209 138.309 149.512 11.203 
Løn 113.981 7.953 121.934 119.187 -2.747 
Driftsudgifter 28.351 -7.743 20.608 34.582 13.973 
Driftsindtægter -4.233 0 -4.233 -4.256 -23 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   138.099 209 138.309 149.512 11.203 
Personlig og 
praktisk hjælp 
og madservice 
(hjemmehjælp) 
til 

053026 U 99.878 -3.853 96.026 105.458 9.432 

  I -4.233 0 -4.233 -4.256 -23 
Hjemmesyge-
pleje 

053028 U 36.712 3.995 40.707 42.630 1.923 

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

053036 U 2.085 2 2.087 1.591 -496 

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

053839 U 3.658 65 3.723 4.090 367 

 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Øget borgerinddragelse. Alle borgere tilbydes årlig 
samtale med plejeperso-
nalet om indsats og 
handleplan. 
 

Løbende opfølgning på 
antallet af afholdte sam-
taler. 

2 Øget patientsikkerhed. Reduktion i antallet af 
medicindoseringsfejl med 
40 % ift. 2018. 

Løbende opfølgning på 
medicindoseringsfejl i 
DPSD (DanskPatientSik-
kerhedsDatabase). 
 

3 Styrket demensindsats. Implementering af de po-
litiske beslutninger fra de-
menshandlingsplanen. 
 

Løbende opfølgning ved 
ledergruppen. 
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Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Hjemmehjælp og primærsygepleje 

 

 
  

 

Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
1) Grundet Covid-19 har det været en udfordring at komme i mål med denne indsats af 
praktiske hensyn, i forhold til at komme for meget i borgernes hjem. Hjemmeplejen vur-
derer at de i 2020 har gennemført ca. 175 samtaler om indsats og handleplan. Det sva-
rer til ca. 18% af borgerne i hjemmeplejen. En del af disse har været gennemført som 
telefoniske samtaler. 
 
2) Antallet af doseringsfejl indberettet som UTH er steget fra 7 til 19 fra 2018 til 2020. 
Den opstillede målsætning er således ikke nået.  
En stigning i antal indberettede UTH’er betyder ikke nødvendigvis, at der er sket flere 
utilsigtede hændelser, men alene at flere af de utilsigtede hændelser er blevet indbe-
rettet. Vi ved at der, både i Tårnby og på landsplan, er et stort mørketal, idet mange 
utilsigtede hændelser ikke bliver indberettet. Indberetning af UTH’er skal bruges som 
læringsværktøj og ikke som et sanktionerende system.  
Tårnby Kommune har fokus på at få flere UTH’er indberettet, hvorfor en stigning i antal 
indberetninger ligeså vel kan være et udtryk for en øget opmærksomhed på området 
og derfor en større bevidsthed om kvalitetssikring. 
Budgetmålet for 2021 er derfor ændret, så det handler om håndtering af UTH’er og ikke 
antal. 
 
3) Det har ikke været muligt fuldt at implementere demensindsatserne i hjemmeplejen. 
Det forventes at implementeringen sker i 2021. I 2020 er bl.a. blevet uddannet en syge-
plejeske i demens.  
 
Specielle bemærkninger 
 
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
99.878.250 -3.852.680 96.025.570 105.457.715 9.432.145 
-4.233.399 0 -4.233.399 -4.256.139 -22.740 

 
Merudgiften skyldes dels en mindre gruppe plejetunge, yngre borgere, der modtager 
hjemmehjælp i store dele af døgnet og derfor er særligt dyre. Der har i 2020 været en 
ekstraordinær tilgang fra børneområdet i netop denne gruppe.  
 
Derudover har der i 2020 været stigende udgifter til den private leverandør af hjemme-
hjælp, som ikke er modsvaret af en tilsvarende lavere udgift til den kommunale udby-
der, hvilket skyldes en overordnet stigning i antallet af visiterede timer.  
 
 
053028 Hjemmesygepleje    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
36.712.012 3.995.484 40.707.496 42.630.420 1.922.924 

 
Merudgiften skyldes, at der har været en højere andel sygeplejetimer end budgetteret. 
Timerne udføres af både primærsygeplejen og den kommunale hjemmepleje og skal 
således ses i sammenhæng med ovenstående funktion og den samlede timeudvikling i 
øvrigt. 
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053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.084.978 1.577 2.086.555 1.590.840 -495.715 

 
Mindreudgiften skyldes, at færre personer har valgt muligheden for selv at passe dø-
ende familiemedlemmer mv.  
 
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.657.573 65.055 3.722.628 4.089.502 366.874 

 
Merudgiften skyldes, at flere personer end budgetteret har valgt at ansætte familiemed-
lemmer i stedet for kommunalt eller privat personale til personlig støtte og pasning.  
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 5.834 -379 5.456 4.936 -520 
Løn 2.832 31 2.863 2.973 110 
Driftsudgifter 3.627 -410 3.218 2.359 -858 
Driftsindtægter -625 0 -625 -397 228 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   5.834 -379 5.456 4.936 -520 
Forebyggende 
indsats samt 
aflastningstil-
bud målrettet 
mod pr 

053029 U 4.780 39 4.820 4.348 -471 

  I -625 0 -625 -397 228 
Frivilligt socialt 
arbejde og øv-
rige sociale for-
mål 

057299 U 1.679 -418 1.261 984 -277 

 
 

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  
 
1) Grundet Covid-19 pandemien har der desværre været lukket ned for aktiviteterne i 
kommunens pensionisthuse i store dele af 2020. Når aktiviteter har været mulige er fy-
siske rammer stillet til rådighed for borgerne selvudfoldelse, der sammen med kompe-
tent 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 tilgodese bor-
gernes forskelligartede ønsker og behov. 
 
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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Sociale formål og omsorgsarbejde 

 

 
  

 

Specielle bemærkninger 
 
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.780.206 39.348 4.819.554 4.348.421 -471.133 
-624.555 0 -624.555 -396.622 227.934 

 
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.  
 
Mindreindtægten vedrører salg af færre varer end budgetteret.  
 
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.678.823 -417.947 1.260.876 984.020 -276.856 

 
Mindreudgiften skyldes primært tilbagebetaling af de gamles jul/skovtur, som blev aflyst 
grundet Covid-19.  
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 26.548 456 27.003 23.558 -3.446 
Driftsudgifter 27.687 425 28.112 24.458 -3.654 
Driftsindtægter -1.139 31 -1.108 -900 209 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   26.548 456 27.003 23.558 -3.446 
Busdrift 023231 U 2.331 625 2.956 2.558 -398 
Hjælpemidler, 
forbrugsgoder, 
boligindretning 
og befordring t 

053031 U 11.207 0 11.207 9.863 -1.343 

  I 0 31 31 1 -30 
Hjælpemidler, 
forbrugsgoder, 
boligindretning 
og befordring t 

053841 U 14.149 -200 13.949 12.036 -1.913 

  I -1.139 0 -1.139 -901 238 
 
 

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 leve op til målsætnin-
gen i mindst 95% af sa-
gerne. 

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

2 Øget fokus på støtte i re-
habiliteringsforløb. 

Gennem øget kendskab 
hæves antallet af bor-
gere, der gør brug af mid-
lertidige hjælpemidler ef-
ter Servicelovens § 113b 
med 15 % ift. 2019. 
 

Rapportering til fagudval-
get medio 2020 samt 
evaluering ifm. regn-
skabsaflæggelse. 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 

 
Ad 1) Der er for borgere i Tårnby og Dragør kommuner blevet afgjort 3518 ansøgninger 
om hjælpemidler i 2020. 94% af sagerne er blevet afgjort inden for de målsætninger, 
som Kommunalbestyrelsen har opstillet for den ønskelig længste sagsbehandlingstid. 
Målsætningen er at sagsbehandlingsfristerne overholdes i 95% af sagerne. 
 
Ad 2) Som et led i en succesfuld rehabiliteringsindsats kan de forøgede muligheder, 
som udvidelsen af servicelovens bestemmelser via §113b, for at tilbyde bevilling af 
midlertidige hjælpemidler giver, spille en rolle.  
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I 2020 er der 12 borgere, som har fået bevilget et midlertidigt hjælpemiddel. I 2019 blev 
et midlertidigt hjælpemiddel bevilget til 21 borgere Den forventede stigning i antal bevil-
linger ses således ikke at forekomme. 
 

Specielle bemærkninger 
 
023231 Busdrift 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.330.944 625.000 2.955.944 2.558.086 -397.858 

 
Mindreudgiften skyldes, at behovet for handicapkørsel i 2020 ikke har været så stort 
som forventet.  
 
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (ældre) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
11.206.584 0 11.206.584 9.863.119 -1.343.465 

0 30.825 30.825 900 -29.925 
 
Mindreudgiften skyldes blandt andet færre ansøgninger på gængse hjælpemidler og 
forbrugsgoder.  
  
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (handicap) 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
14.149.141 -200.000 13.949.141 12.036.415 -1.912.726 
-1.139.010 0 -1.139.010 -900.549 238.461 

 
Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til boligindretninger og inkontinens- og stomi-
hjælpemidler.  
 

Mindreindtægten skyldes mindre refusion fra andre kommuner end budgetteret.  
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 238.409 6.037 244.447 240.770 -3.676 
Løn 36.970 3.275 40.245 39.103 -1.143 
Driftsudgifter 204.904 3.062 207.966 204.989 -2.976 
Driftsindtægter -3.465 -300 -3.765 -3.322 443 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   238.409 6.037 244.447 240.770 -3.676 
Specialpæda-
gogisk bistand 
til voksne 

032217 U 0 50 50 20 -30 

Aktivitetsbe-
stemt medfi-
nansiering af 
sundhedsvæ-
senet 

046281 U 182.100 4.000 186.100 182.676 -3.424 

Genoptræning 
og vedligehol-
delsestræning 

046282 U 18.298 863 19.161 20.277 1.116 

  I -2.775 70 -2.705 -2.727 -22 
Fysioterapi 046284 U 7.458 -95 7.363 7.084 -279 
  I 0 -370 -370 0 370 
Kommunal 
tandpleje 

046285 U 18.485 1.019 19.504 18.915 -589 

  I -257 0 -257 -180 77 
Sundheds-
fremme og fo-
rebyggelse 

046288 U 6.523 482 7.005 6.265 -741 

  I -433 0 -433 -415 18 
Kommunal 
sundhedstjene-
ste 

046289 U 5.961 18 5.978 5.568 -411 

Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 2.200 0 2.200 2.449 249 

Forebyggende 
indsats samt 
aflastningstil-
bud målrettet 
mod pr 

053029 U 849 0 849 839 -10 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Øget livskvalitet gennem 
træning. 

90 % skal have forbedret 
sit funktionsniveau efter 
endt trænings- og rehabi-
literingsindsats. 
90 % skal have opnået 
mål sat ved trænings-
start, efter endt trænings- 
og rehabiliteringsindsats. 
 

Der foretages løbende 
faglig opfølgning for at 
sikre resultatkravet og ef-
fektiv indsats. Rapporte-
ring indgår som del af 
regnskabsaflæggelsen. 

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

1 årligt forebyggende 
hjemmebesøg for +80 
årige samt +65 årige med 
særlige behov. Tilbud om 
forebyggende hjemmebe-
søg til borgere i deres 
fyldte 75. år. 
10 % flere borgere delta-
ger på forløbsprogram i 
2020 ift. 2018. 
 

Der foretages løbende 
faglig opfølgning for at 
sikre resultatkravet og ef-
fektiv indsats. Rapporte-
ring indgår som del af 
regnskabsaflæggelsen. 

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

Alle børn og familier tilby-
des hjemmebesøg og 
rådgivning/undersøgel-
ser.  
95 % af alle 0-klasses 
elever skal være indsko-
lingsundersøgt. 
95 % af alle 8. klasser 
skal være udskolingsun-
dersøgt. 
 

Der foretages løbende 
faglig opfølgning for at 
sikre resultatkravet og ef-
fektiv indsats. Rapporte-
ring indgår som del af 
regnskabsaflæggelsen. 

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

Der foretages løbende 
faglig opfølgning for at 
sikre resultatkravet og ef-
fektiv indsats. Rapporte-
ring indgår som del af 
regnskabsaflæggelsen. 
 

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) Borgere, der modtager genoptræning i SundhedsCenter Tårnby og på kommu-
nens plejehjem testes alle ved opstart og afslutning med relevante funktionstest. Samti-
dig sættes der et funktionelt mål sammen med borgere, som der trænes mod at opnå 
under genoptræningen. Forbedringen af test og graden af opnået mål registreres i om-
sorgssystemet Cura.  
Trods fokus på at finde en løsning, er der fortsat ikke fundet en model for at kunne 
trække disse data ud fra Cura. Det kan således ikke entydigt siges, om resultatkravet 
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er opnået. Kommunen håber på implementering af en holdbar løsning i samarbejde 
med leverandøren i løbet af 2021. 
 
Ad 2) Covid-19 pandemien har medført en ændring i varetagelsen og tilrettelæggelsen 
af de forebyggende hjemmebesøg med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejlednin-
ger. Nogle besøg har derfor været omlagt til telefon-konsultationer med udgangspunkt i 
borgerens behov.  
Borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er dog alle blevet tilbudt mini-
mum 1 besøg i henhold til gældende lovgivning. Der er samlet aflagt 365 fysiske be-
søg, 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.  
 
FORLØBSPROGRAMMER 
Covid-19 pandemien har ligeledes haft stor indflydelse på varetagelsen og tilrettelæg-
gelsen af indsatserne under forløbsprogrammerne og har i den grad påvirket deltager-
antallet i en negativ retning. I 2018 blev 360 borgere henvist til forløbsprogrammerne. 
Målsætning for 2020 på 10% øgning svarer til 396 borgere. I 2020 blev 306 borgere 
henvist til forløbsprogrammer og målsætningen er dermed ikke opnået. Dette skyldes 
formentlig, at vi har modtaget færre henvisninger form pga. omlægning af hospitalsind-
satser grundet Covid-19 pandemien. 
 
Ad 3) I 2020 har vi modtaget 388 nyfødte i Tårnby kommune. Alle nybagte mødre, som 
er udskrevet inden for 72 timer fra fødestedet, har fået tilbudt barselsbesøg inden 6 
dage. Covid-19 pandemien har medført ændringer i Sundhedsplejens tilbud jf. Sund-
hedsstyrelsens vejledninger, men i hele 2020 har der været tilbudt hjemmebesøg og 
kontakter med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens aktuelle anbefalinger. 
 
Grundet nedlukning af skoler i perioder og hjemmeundervisning til elever mv. har der 
været flere udfordringer med at kunne efterleve sundhedsplejens målsætninger på sko-
leområdet for de nuværende 8.klasser.  
95% af alle elever i 0.klasserne er blevet indskolingsundersøgt. 
95% af alle elever i 9. klasserne er blevet udskolingsundersøgt. 
  
Specielle bemærkninger 
 
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
182.100.000 4.000.000 186.100.000 182.676.000 -3.424.000 

 
Sundhedsministeriet valgte ultimo marts 2019 at fastfryse udgiftsniveauet for kommu-
nal medfinansiering. Denne fastfrysning er fortsat i 2020, således at alle kommuner op-
kræves svarende til budgettet. At kommunen alligevel har et mindreforbrug skyldes en 
tilbagebetaling af efterregulering vedr. tidligere regnskabsår.  
 
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
18.297.951 862.564 19.160.515 20.276.682 1.116.167 
-2.775.092 70.000 -2.705.092 -2.727.341 -22.249 
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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. 
 
046285 Kommunal tandpleje    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
18.484.982 1.019.473 19.504.455 18.915.392 -589.063 

-256.851 0 -256.851 -179.748 77.103 
 
Mindreudgiften skyldes færre driftsudgifter til kommunens egen klinik, der har været 
lukket i dele af året grundet Covid-19. 
 
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.523.113 482.150 7.005.263 6.264.674 -740.589 
-432.822 0 -432.822 -415.000 17.822 

 
Mindreudgiften skyldes færre lønudgifter til ledelse og administration.  
 
046289 Kommunal sundhedstjeneste   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
5.960.548 17.763 5.978.311 5.567.752 -410.559 

 
Mindreforbruget skyldes færre udgifter til lønninger på området grundet vakante stillin-
ger i løbet af året. 
 
046290 Andre sundhedsudgifter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.200.221 0 2.200.221 2.449.366 249.145 

 
Merudgiften skyldes flere udgifter til hospice-ophold 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 
513,0 mio.kr. og et nettoregnskabsresultat på 586,7 mio. kr., hvilket betyder en netto 
merudgift på 73,7 mio. kr. Den høje afvigelse skal ses i lyset af Covid19, som har med-
ført afskedigelser i mange brancher, men har ramt lufthavnen og dermed Tårnby Kom-
mune særligt hårdt. Krisen har samtidig vanskeliggjort en række beskæftigelsesrettede 
indsatser, som fx aktivering, løntilskudsordninger og den virksomhedsrettede indsats 
for sygedagpengemodtagere.  
 
 
 
  



148 
 

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 
Indledning 

 

 

 148 
 

Fordeling af Regnskabet fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 
 

 
 
1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr. 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Arbejdsmarkeds- og Be-
skæftigelsesudvalg 

513.419 -452 512.967 586.714 73.747 

 U 669.382 39.197 708.579 757.712 49.133 
 I -155.963 -39.649 -195.612 -170.999 24.614 
Arbejdsmarked   292.352 -460 291.892 321.652 29.760 

 U 400.617 40.380 440.997 433.775 -7.223 
 I -108.265 -40.840 -149.105 -112.122 36.983 
Sygedagpenge   64.392 0 64.392 90.015 25.623 
 U 103.625 0 103.625 139.823 36.199 
 I -39.233 0 -39.233 -49.809 -10.576 
Førtidspension og bolig-
støtte 

  156.675 8 156.682 175.047 18.364 

 U 165.140 -1.183 163.957 184.114 20.157 
 I -8.466 1.191 -7.275 -9.068 -1.793 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 292.352 -460 291.892 321.652 29.760 
Løn 10.455 6.866 17.321 14.973 -2.349 
Driftsudgifter 390.162 33.513 423.676 418.802 -4.874 
Driftsindtægter -108.265 -40.840 -149.105 -112.122 36.983 

 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   292.352 -460 291.892 321.652 29.760 
Beboelse 002511 U 25 30 55 28 -27 
  I 0 0 0 -38 -38 
Selvforsørgel-
ses- og hjem-
rejseprogram 
eller introdukti-
onspro 

054660 U 12.107 0 12.107 5.834 -6.273 

  I -11.730 0 -11.730 -7.485 4.245 
Kontanthjælp 
til udlændinge 
omfattet af in-
tegrationspro-
gramm 

054661 U 8.601 0 8.601 8.025 -577 

  I -2.121 0 -2.121 -2.241 -120 
Sociale formål 055772 U 0 38.485 38.485 17.464 -21.021 
  I 0 -38.487 -38.487 -17.214 21.273 
Kontant- og 
uddannelses-
hjælp 

055773 U 78.266 0 78.266 90.069 11.803 

  I -18.301 0 -18.301 -21.257 -2.956 
Afløb og tilba-
gebetaling mv. 
vedr. aktive-
rede kontant- 
og ud 

055775 U 0 0 0 23 23 

  I 0 0 0 -10 -10 
Dagpenge til 
forsikrede le-
dige 

055778 U 70.595 5.000 75.595 101.678 26.084 

  I 0 0 0 -168 -168 
Midlertidig ar-
bejdsmarkeds-
ydelses- ord-
ning og kon-
tantydelses 

055779 U 0 0 0 0 0 

  I 0 0 0 4 4 
Revalidering 055880 U 7.821 0 7.821 4.755 -3.066 
  I -1.716 0 -1.716 -987 729 
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Løntilskud m.v. 
til personer i 
fleksjob og per-
soner i løntil 

055881 U 85.716 0 85.716 81.140 -4.576 

  I -46.250 0 -46.250 -36.923 9.327 
Ressourcefor-
løb og jobafkla-
rings- forløb 

055882 U 51.693 0 51.693 45.288 -6.406 

  I -11.236 0 -11.236 -9.221 2.015 
Ledigheds-
ydelse 

055883 U 28.401 0 28.401 26.289 -2.112 

  I -4.836 0 -4.836 -4.912 -77 
Driftsudgifter til 
den kommu-
nale beskæfti-
gelsesindsats 

056890 U 45.387 -4.927 40.460 41.870 1.411 

  I -5.983 -245 -6.228 -4.561 1.667 
Beskæftigel-
sesindsats for 
forsikrede le-
dige 

056891 U 6.422 -658 5.764 3.794 -1.970 

  I -2.689 329 -2.360 -1.612 748 
Løntilskud og 
indtil 2012 pi-
lotjobcentre 

056894 U 0 0 0 1.200 1.200 

  I 0 0 0 -402 -402 
Beskæftigel-
sesordninger 

056898 U 3.921 0 3.921 2.637 -1.283 

  I -2.074 0 -2.074 -1.327 747 
Jobcentre 064553 U 1.662 2.450 4.112 3.680 -432 
  I -1.329 -2.436 -3.765 -3.767 -1 

 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Styrket ungeindsats. Der opnås optag på FGU 
svarende til 10 % af det 
samlede antal modtagere 
på uddannelseshjælp. 
 
Antallet af unge på ud-
dannelseshjælp skal 
være i den bedste tredje-
del blandt landets kom-
muner. 
 

Indgår i den løbende 
budgetopfølgning. 
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Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

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

Et overordnet fald i for-
sørgelsesmodtagere på 6 
% i forhold til Regnskab 
2018, svarende til et gen-
nemsnitligt antal helårs-
modtagere på 2.489. 

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

3 Fokus på effekter og kor-
test mulig varighed. 

En gennemsnitlig medfi-
nansieringsgrad på højst 
70,5 %. 

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

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
1) Ungecenteret har i 2020 i gennemsnit haft 126 uddannelsesparate unge og 135 akti-
vitetsparate unge. I alt et gennemsnit 261 unge på uddannelseshjælp. 
Det forventede antal årselever på FGU i 2020 er 61, svarende til 23%. Målsætningen 
er således opfyldt.  
 
2) Antalsforudsætningerne i budgettet er derved ikke indfriet, da der har været 3.074 
helårspersoner i 2020. Den markante afvigelse skyldes særligt Covid-19, der blandt an-
det medvirket til en stigning på 58% i antallet af helårspersoner på A-dagpenge. Tårnby 
er den kommune, der har været hårdest ramt, idet lufthavnsbranchen stort set er lukket 
ned. 
 
Det er derfor meget naturligt, at det lige netop er på dagpenge den største afvigelse fo-
refindes, idet mange af de fyrede medarbejdere fra lufthavnen er medlem af en a-
kasse, og at en stor del af disse medarbejdere, bliver nødt til at finde en anden branche 
at arbejde i, hvormed en stor del af de fyrede medarbejdere fra lufthavnen, har behov 
for andre kompetencer.  
 
Alle kommuner i landet bliver desuden vurderet i forhold til hvordan de præsterer i 
benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet. Her er det kommunens rammevilkår, som 
den enkelte kommune bliver målt på. I denne benchmarking anvendes andre tal end 
dem som ses i kommunens egne data.  
Derfor syner de 3.074 utroligt højt, hvilket i høj grad skyldes, at kommunes fagsystem 
registrerer antal kontaktforløb, men Jobindsats registrerer antal timer, borgerne modta-
ger ydelse. Dette kan betyde udsving særligt på A-dagpenge, hvor mange modtagere 
fra lufthavnen eksempelvis er på delt eller nedsat arbejdstid.  
 
 
3) Grundet systemskift hos Beskæftigelsesministeriet kan de gennemsnitlige medfinan-
sieringssatser ikke tilgås i skrivende stund. For at følge op på målsætningen, er der 
derfor lavet en beregning ud fra varigheden af borgernes ydelsesforløb. Det kan med-
føre mindre forskelle i forbindelse med borgere, der har bevæget sig på tværs af kom-
munegrænser.  
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Medfinansieringsgraden i 2020 har i gennemsnit været 63%, hvilket hænger sammen 
med de mange nytilkendelser på blandt andet A-dagpenge. Målsætningen er altså op-
fyldt, men det er ikke med udgangspunkt i en positiv historie.   
 
Specielle bemærkninger 
 

054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
12.107.347 0 12.107.347 5.833.916 -6.273.431 

-11.729.550 0 -11.729.550 -7.484.739 4.244.811 
 
Mindreudgiften skyldes faldende aktivitet i danskuddannelse og integrationsindsats, 
som blandt andet kan tilskrives krav om egenbetaling, at fysisk undervisning har været 
vanskeliggjort af Covid-19 og at der har været færre familiesammenføringer end for-
ventet. 
 
Mindreindtægten hænger til dels sammen med udviklingen i udgifterne, da dele af refu-
sionen er koblet til antallet af flygtninge og familiesammenførte samt gennemførsler af 
danskuddannelse. Ca. 0,5 mio. kr. vedrører refusion af repatriering under førtidspensi-
onsområdet, som ved en fejl er konteret her.  
 
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
8.601.487 0 8.601.487 8.024.970 -576.517 

-2.121.297 0 -2.121.297 -2.241.193 -119.896 
 
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. 
 
055772 Sociale formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 38.484.510 38.484.510 17.463.731 -21.020.779 
0 -38.487.477 -38.487.477 -17.214.053 21.273.424 

 
Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der ikke er brugt den forventede andel 
udgifter og tilskud til større virksomhedslukninger.   
 
055773 Kontant- og uddannelseshjælp   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
78.265.752 0 78.265.752 90.069.039 11.803.287 

-18.300.965 0 -18.300.965 -21.257.366 -2.956.401 
 
Afvigelsen skyldes flere helårsmodtagere end budgetteret. Der har i alt været 751 hel-
årspersoner, mens forventningen var 609 helårspersoner.  
 
Merindtægten skyldes, at der som følge af flere udgifter, er hjemtaget mere i refusion.  
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055778 Dagpenge til forsikrede ledige   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
70.594.775 5.000.000 75.594.775 101.678.324 26.083.549 

0 0 0 -167.742 -167.742 
 
Afvigelsen skyldes flere helårsmodtagere end budgetteret som følge af de mange fyrin-
ger i lufthavnen, forårsaget af Covid19. Der har i alt været 1.212 helårspersoner til en 
gennemsnitspris på 83.755 kr., mens der var budgetteret med 668 helårspersoner til en 
gennemsnitspris på 113.166 kr.  
 
Den lave gennemsnitspris hænger sammen med den stigende andel af deltidsmodta-
gere, som får en lavere ydelse. En anden årsag er de mange nytilkendelser, som med-
fører en højere refusion grundet kortere varighed. 
 
Indtægten vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats og skulle således have væ-
ret konteret på funktion 056890.  
 
055880 Revalidering    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
7.820.831 0 7.820.831 4.754.886 -3.065.945 

-1.716.213 0 -1.716.213 -986.831 729.382 
 
Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner end budgetteret. Der har i 2020 været 
25 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 150.722 kr., mens forventningen var 
37 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 164.990 kr.  
 
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
85.716.376 0 85.716.376 81.139.943 -4.576.433 

-46.250.291 0 -46.250.291 -36.923.400 9.326.891 
 
Den samlede afvigelse på funktionen skyldes en højere gennemsnitspris end budget-
lagt. Der har således været 446 helårsmodtagere til en nettogennemsnitspris på 
99.140 kr. mod de budgetterede 443 helårsmodtagere til en nettogennemsnitspris på 
89.088 kr. Udviklingen kan primært tilskrives sammensætningen af modtagere og de 
antal timer, de i gennemsnit kan arbejde. 
 
De store afvigelser på henholdsvis udgifter og indtægter skyldes en teknikalitet hvor 
det såkaldte flexbidrag fra staten er indeholdt i de samlede udgifter, men budgetlagt 
som en indtægt. Der er tale om ca. 9 mio. kr. 
 
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
51.693.170 0 51.693.170 45.287.642 -6.405.528 

-11.236.067 0 -11.236.067 -9.220.695 2.015.372 
 
Mindreforbruget skyldes færre modtagere end budgetteret, trods en højere gennem-
snitspris. Der har i 2020 i alt været 307 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 
117.482 kr., mod budgetteret 367 helårspersoner til en nettogennemsnitspris på 
110.237 kr.  
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055883 Ledighedsydelse    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
28.401.465 0 28.401.465 26.289.406 -2.112.059 
-4.835.533 0 -4.835.533 -4.912.497 -76.964 

 
Mindreudgiften skyldes færre helårspersoner end forventet. Der har i 2020 været 147 
helårspersoner til en gennemsnitspris på 145.421 kr., mens der var budgetteret med 
165 helårspersoner til en gennemsnitspris på 142.824 kr. 
 
 
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
45.386.516 -4.927.011 40.459.505 41.870.144 1.410.639 
-5.982.902 -245.000 -6.227.902 -4.560.813 1.667.089 

 
Merudgiften skyldes de flere modtagere som følge af Covid19.  
 
Mindreindtægterne skyldes den lavere andel af modtagere i ressource- og jobafkla-
ringsforløb.  
 
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
6.422.220 -657.864 5.764.356 3.793.910 -1.970.446 

-2.689.042 328.932 -2.360.110 -1.612.355 747.755 
 
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til hjælpemidler og løntilskud end forventet. Ord-
ningerne er omfattet af statsrefusion, hvorfor mindreudgiften har medført en mindreind-
tægt.  
 
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 0 0 1.200.322 1.200.322 
0 0 0 -402.365 -402.365 

 
Udgifter og indtægter vedr. løntilskud har tidligere været konteret på deres respektive 
funktioner, fx har løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælp været konteret på 
funktionen til kontant- og uddannelseshjælp.  
Nu samles de forskellige udgifter og indtægter vedr. løntilskud på denne funktion. Det 
drejer sig om løntilskud til kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklarings-
forløb, ressourceforløb og revalidering.   
 
056898 Beskæftigelsesordninger 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.920.671 0 3.920.671 2.637.413 -1.283.258 

-2.074.122 0 -2.074.122 -1.327.211 746.911 
 
Både mindreudgifter og -indtægter skyldes primært, at puljen til uddannelsesløft ikke er 
anvendt i så stort omfang som budgetteret. Puljen er omfattet af statsrefusion. 
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064553 Jobcentre    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.662.142 2.449.819 4.111.961 3.679.691 -432.270 

-1.328.977 -2.436.400 -3.765.377 -3.766.625 -1.248 
 
Mindreudgiften skyldes, at der er budgetlagt med administrationsudgifter til eksterne le-
verandører, som ikke er anvendt grundet forsinkelse i udbud af dele af aktiveringsind-
satsen.  
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 64.392 0 64.392 90.015 25.623 
Driftsudgifter 103.625 0 103.625 139.823 36.199 
Driftsindtægter -39.233 0 -39.233 -49.809 -10.576 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   64.392 0 64.392 90.015 25.623 
Sygedagpenge 055771 U 97.553 0 97.553 130.645 33.093 
  I -39.104 0 -39.104 -49.601 -10.497 
Driftsudgifter til 
den kommu-
nale beskæfti-
gelsesindsats 

056890 U 4.512 0 4.512 7.937 3.425 

  I 0 0 0 0 0 
Sekretariat og 
forvaltninger 

064551 U 1.560 0 1.560 1.241 -318 

  I -128 0 -128 -205 -77 
Jobcentre 064553 U 0 0 0 0 0 
  I 0 0 0 -2 -2 

Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 

Målsætninger og resultatkrav 
Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 

1 Flere sygedagpengemod-
tagere skal blive selvfor-
sørgende. 
 

Et fald i sygedagpenge-
modtagere på 11 % i for-
hold til Regnskab 2018, 
svarende til et gennem-
snitligt antal helårsmodta-
gere på 505. 
 

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) Antallet af sygedagpengemodtagere har i 2020 været 600 helårspersoner, sva-
rende til en stigning på 6% fra 2018. Antalsforudsætningen er hermed ikke indfriet. På 
sygedagpengeområdet er det udmeldt fra ministerielt hold om begrænsninger i forhold 
til afslutning af borgers forløb samt udvidelse af borgerkategori til også at omfatte nært-
stående borgere til borgere i høj risiko for et voldsomt sygdomsforløb, hvis vedkom-
mende bliver smittet med Corona. 
 
Denne sundhedskrise har haft ekstrem effekt på beskæftigelsesområdet. Alle kommu-
ner i landet bliver vurderet i forhold til hvordan de præsterer - benchmarking fra Be-
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skæftigelsesministeriet. Her er det kommunens rammevilkår, som den enkelte kom-
mune bliver målt på. I denne benchmarking kan tal fremgå anderledes end kommu-
nens egne data grundet forskellige opgørelsesmetoder. 
 
Ad 2) I Ankestyrelsens årsrapport for 2020 er der følgende områder, der omhandler 
Jobcentrets virke: 
 
Afgørelser efter Lov om aktiv beskæftigelsespolitik(LAB) og delvis lov om Sygedag-
penge, hvor de også kan være truffet afgørelser fra Socialafdelingens Ydelsesteam, 
hvor det ikke har været en del af Jobcentrets virksomhed. 
 
Der er tale om få sager, så nedenstående skal ses i dette lys. 
 
På LAB-lovens område er der i 2020 truffet afgøreler i 15 sager, hvoraf 3 sager er om-
gjort/hjemvist svarende til en omgørelsesprocent på 21, hvor landsgennemsnittet er 
19%.  
 
På sygedagpengeområdet er der i 2020 truffet 22 afgørelser, hvoraf 4 er hjem-
sendt/omgjort, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 18 og omgørelsesprocent på 
landsplan er ligeledes 18%.  
 
Specielle bemærkninger 
 
055771 Sygedagpenge    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
97.552.752 0 97.552.752 130.645.382 33.092.630 

-39.104.219 0 -39.104.219 -49.632.421 -10.528.202 
 
Merudgiften skyldes flere helårspersoner end budgetteret. Der har i 2020 i alt været 
600 helårsmodtagere, mod de budgetterede 505. Der har fra ministeriet været sat be-
grænsninger i forhold til afslutning af borgers forløb, som følge af Covid19, hvilket har 
været skyld i, at borgerne har været på ydelsen i længere tid end vanligt. 
 
Merindtægterne skyldes de flere modtagere, da ydelsen er delvis refunderet af staten.  
 
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
4.512.000 0 4.512.000 7.936.642 3.424.642 

  
Merudgiften skyldes, at en højere andel af driftsudgifterne har været anvendt til syge-
dagpengemodtagere end budgetteret. Det er som følge af de flere Sygedagpengemod-
tagere, der har været på ydelsen i længere tid end forventet jf. forklaring ovenfor.  
 
064551 Sekretariat og forvaltninger   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
1.559.899 0 1.559.899 1.241.456 -318.444 
-128.318 0 -128.318 -204.943 -76.625 
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Mindreudgiften skyldes, at der er anvendt færre udgifter til sundhedskoordinatorfunktio-
nen end forudsat i budgettet, da mødeafholdelse med eksternt sundhedspersonale har 
været vanskeliggjort af Covid-19. 
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Regnskabsoplysninger i 
1.000 kr. 

Budget Tillægs-
bevilling 

Korr. bud-
get 

Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat 156.675 8 156.682 175.047 18.364 
Driftsudgifter 165.140 -1.183 163.957 184.114 20.157 
Driftsindtægter -8.466 1.191 -7.275 -9.068 -1.793 

 
 
Specifikation i 1.000 kr.  Budget Tillægs-

bevilling 
Korr.    

budget 
Regnskab Afvigelse 

Samlet resultat   156.675 8 156.682 175.777 19.094 
Andre sund-
hedsudgifter 

046290 U 203 0 203 99 -104 

Repatriering 054665 U 571 0 571 729 158 
  I -574 0 -574 0 574 
Seniorpension 054865 U 0 0 0 3.070 3.070 
Førtidspension 
tilkendt 1. juli 
2014 eller se-
nere 

054866 U 57.434 0 57.434 68.822 11.388 

  I 0 0 0 -165 -165 
Personlige til-
læg m.v. 

054867 U 7.477 0 7.477 6.708 -768 

  I -3.442 0 -3.442 -2.738 704 
Førtidspension 
tilkendt før 1. 
juli 2014 

054868 U 69.843 0 69.843 75.415 5.571 

  I -1.787 0 -1.787 -3.863 -2.076 
Sociale formål 055772 U 3.407 -1.183 2.223 1.975 -248 
  I -2.663 1.191 -1.472 -1.135 337 
Boligydelse til 
pensionister - 
kommunal 
medfinansie-
ring 

055776 U 15.222 0 15.222 15.462 240 

  I 0 0 0 -437 -437 
Boligsikring - 
kommunal 
medfinansie-
ring 

055777 U 10.799 0 10.799 11.835 1.035 

Frivilligt socialt 
arbejde og øv-
rige sociale for-
mål 

057299 U 185 0 185 0 -185 
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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 2018.  

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. 

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

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

 
Opfølgning af målsætninger og resultatkrav 
 
Ad 1) 
I 2020 er 119 borgere blevet tilkendt førtidspension, hvilket er en stigning på 15% i for-
hold til 2019, hvor der blev tilkendt 103 førtidspensioner. Til sammenligning blev 83 
borgere i 2017 tilkendt førtidspension. Antallet af nye tilkendelser af førtidspension er 
således steget markant de seneste fire år - på trods af uændrede betingelser for at 
blive tilkendt førtidspension. 
 
Herudover blev det i 2020 muligt at tilkende Seniorpension. En ydelse, der afløste for-
gængeren Seniorførtidspension.  
 
I 2020 blev 64 borgere tilkendt Seniorpension.  
I 2019 blev der tilkendt 26 Seniorførtidspensioner. 
 
Der blev derfor alt i alt tilkendt 183 pensioner førtids- og seniorpensioner i 2020, mens 
der i 2019 blev tilkendt 129 førtids- og seniorførtidspensioner. Antallet af tilkendte pen-
sioner er således 46% højere i 2020 end det tilsvarende antal i 2019. 
 
Ad 2) 
Der er i 2020 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 
 

046290 Andre sundhedsudgifter 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
202.985 0 202.985 98.956 -104.029 

 
Her konteres udgifter til befordring. Mindreudgifterne skyldes et mindre behov for kør-
sel end budgetteret.  
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054665 Repatriering    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
570.615 0 570.615 728.586 157.971 

-574.388 0 -574.388 -213.586 360.802 
 
Afvigelsen skyldes, at flere personer end budgetteret har benyttet sig af tilbuddet. Re-
patriering er omfattet af 100 pct. statsrefusion. 
 
Den lave indtægt skyldes, at størstedelen af indtægterne ved en fejl er konteret på 
funktion 05.46.60 under arbejdsmarkedsområdet.  
 
054865 Seniorpension    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 0 0 3.069.900 3.069.900 

 
Seniorpension er en ordning etableret pr. 1 januar 2020, og funktionen fandtes således 
ikke da Budget 2020 blev vedtaget.  
 
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
57.433.885 0 57.433.885 68.822.229 11.388.344 

0 0 0 -165.190 -165.190 
 
Merudgiften skyldes, at andelen af førtidspensionister, der er tilkendt efter 1. juli 2014 
har været højere end forventet. Det samlede antal førtidspensionister er desuden 
mærkbart højere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at den lovbestemte folke-
pensionsalder er steget, og afgangen fra førtidspension til folkepension derfor har væ-
ret lavere end budgetteret.  
 
054867 Personlige tillæg m.v.    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
7.476.736 0 7.476.736 6.708.243 -768.493 

-3.441.693 0 -3.441.693 -3.199.349 242.344 
 
På funktionen bogføres udgifter til en lang række personlige tillæg og helbredstillæg. 
Mindreudgiften skyldes færre ansøgning på nogle af disse, som fx tilskud til tandlæge-
behandling og tandproteser samt varmetillæg. 
 
Funktionen er omfattet af statsrefusion, hvorfor mindreudgifterne også medfører færre 
indtægter fra staten. 
 
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
69.843.186 0 69.843.186 75.414.599 5.571.413 
-1.786.645 0 -1.786.645 -3.862.931 -2.076.286 

 
Merudgiften skyldes et højere antal førtidspensionister end budgetteret, hvilket primært 
skyldes, at den lovbestemte folkepensionsalder er steget, og afgangen fra førtidspen-
sion til folkepension derfor har været lavere end budgetteret.  
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Merindtægten skyldes flere mellemkommunale sager end budgetteret. 
 
055772 Sociale formål    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.406.522 -1.183.070 2.223.452 1.975.151 -248.301 

-2.663.030 1.190.891 -1.472.139 -1.189.946 282.193 
 
Mindreudgiften skyldes primært et lavere behov for hjælp til udsatte lejere jf. §81a end 
budgetteret. Derudover har udgifter til tilskud til tandpleje samt enkeltudgifter til flytning 
været lavere end budgetteret.   
 
Mindreindtægten skyldes mindre refusion som følge af et lavere behov for hjælp til 
ovenstående. 
 
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
15.221.923 0 15.221.923 15.461.990 240.067 

0 0 0 -436.688 -436.688 
 
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. Indtægten skyldes mellem-
kommunal refusion.   
 
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
10.799.439 0 10.799.439 11.834.549 1.035.110 

 
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.  
 
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål  

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
185.075 0 185.075 0 -185.075 

 
Budgettet hviler på en forudsætning om udgifter til en partnerskabsaftale, som der ikke 
har været udgifter til i 2020.  
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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 -2.793.797 -79.507 -2.873.304 -2.875.496 -2.191 
07.22 Renter af 

likvide aktiver 
-8.876 5.100 -3.776 -3.921 -145 

07.28 Renter af 
kortfristede 
tilgodehav-
ender i øvrigt 

-1.000 550 -450 -461 -11 

07.32 Renter af 
langfristede 
tilgodehaven-
der 

-1.682 475 -1.207 -977 230 

07.35 Renter af 
udlæg 
vedrørende 
forsynings-
virksomheder 

59 -23 36 36 0 

07.52 Renter af 
kortfristet 
gæld i øvrigt 

225 -200 25 21 -4 

07.55 Renter af 
langfristet 
gæld 

0 0 0 0 0 

07.58 Kurstab og 
kursgevinster 

1.520 197 1.717 1.731 14 

07.62 Tilskud og 
udligning 

-589.995 -82.456 -672.451 -672.408 43 

07.65 Refusion af 
købsmoms 

1.300 0 1.300 -1.041 -2.341 

07.68 Skatter -2.195.349 -3.150 -2.198.499 -2.198.477 22 
 
Mindreindtægten på 07.32 skyldes generelt faldende rentesats på E-lån (lån til betaling 
af ejendomsskatter). 
 
Merindtægten på 07.65 skyldes efterreguleringer af positivliste-moms (ca. 2,5 mio.), i 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.
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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 -37.074 67.640 30.566 -25.970 56.535 
0822 Forskydninger 

i likvide aktiver -54.437 73.240 18.803 -58.560 -77.362 
0825 Forskydninger 

i tilgodehaven-
der hos staten 0 0 0 29.592 29.592 

0828 Forskydninger 
i kortfristede 
tilgodehaven-
der i øvr. 0 0 0 2.996 2.996 

0832 Forskydninger 
i langfristede 
tilgodehaven-
der 15.807 -4.044 11.763 18.403 6.640 

0835 Mellemværen-
der med sel-
skabsgjorte 
forsynings-
virksomheder 0 0 0 0 0 

0838 Forskydninger 
i aktiver ved-
rørende beløb 
til opkrævning 0 0 0 0 0 

0842 Forskydninger 
i aktiver tilhø-
rende fonds, 
legater 0 0 0 -4.936 -4.936 

0845 Forskydninger 
i passiver til-
hørende 
fonds, legater 0 0 0 4.899 4.899 

0851 Forskydninger 
i kortfristet 
gæld til staten 1.500 -1.500 0 1.130 1.130 

0852 Forskydninger 
i kortfristet 
gæld i øvrigt 0 0 0 -19.493 19.493 

0855 Forskydninger 
i langfristet 
gæld 56 -56 0 0 0 

På funktion 8.22 til 8.55 er der en nettoafvigelse på 11,1 mio. kr. i forhold til det oprin-
delige budget. Dette skyldes primært betalinger til leverandører, hvor forskydningen 
mellem regnskabsår 2019/2020 og 2020/2021 udgjorde -19,0 mio. kr., afregninger af 
moms for 27,3 mio. kr., mens mellemregninger mellem regnskabsår 2019/2020 og 
2020/2021 udgjorde 2,8 mio. kr. 
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Tårnby Kommune har ikke i Regnskab 2020 overført driftsbevillinger til Budget 2021. 
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Anlæg 
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Specielle bemærkninger 
 
113 Mini Naturskole    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
3.050.000 4.545.000 7.595.000 6.393.601 -1.201.399 
-520.000 0 -520.000 0 520.000 

 
Mindreforbruget skyldes, at byggeriet er trukket uforudset meget ud, lige op til og hen 
over årsskiftet. Derfor har de sidste arbejder ikke kunnet udføres og faktureres inden 
for regnskabsåret. 
Hertil kommer en del afsluttende attester og afprøvninger for det færdige hus og for-
længet byggerådgivning, der ikke har kunnet afregnes. 
470.000 kr. skyldes at en enkelt entreprenør, trods utallige rykkere, ikke har faktureret 
de sidste kendte udgifter. 
 
Inventar, herunder Inventarsnedker, alene udgør 520.000 kr. De dækkes dog fuldt af 
fondsmidler, der ikke er udbetalt i 2020. Der laves indstilling vedrørende udgifter og 
indtægter til inventar i 2021.  
 
39 Ny svømmehal   

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
33.800.000 -4.476.000 29.324.000 28.052.239 1.271.761 

 
Mindreforbruget skyldes bl.a. en manglende faktura på 0,9 mio. kr. som først indkom-
mer i 2021. 
 
Der er tidligere godkendt et mindreforbrug på etablering af Vestamager Svømmehal på 
2,5 mio. kr., på grund af gunstige priser på bygherreleverancer, samt et tilbagehold af 
restbetaling på 1,0 mio. kr. Det må forventes, at en større del af mindreforbruget skal 
faktureres. 
 
199 Køkkenomdannelse 2020    

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
2.000.000 -600.000 1.400.000 1.046.554 -353.446 

 
Mindreforbruget på køkkenomdannelse skyldes, at projektet indretning af produktions-
køkken i børnehuset Vinkelhuset er blevet væsentligt billigere end forventet ved bud-
getlægning. Budgettet er lagt ud fra erfaringer med tidligere køkkenprojekter på Ugan-
davej 120 og Vægterparken 452. 
 
265 Autocamperparkering Kastrup Lystbådehavn 

Budget Tillægsbevil. Korr. budget Regnskab Afvigelse 
0 550.000 550.000 317.940 -232.060 

 
Mindreforbruget på autocamper parkeringsplads i Kastrup Lystbådehavn skyldes, at 
projektet er blevet billigere end vurderet ved ansøgning om anlægsbevilling. 
 



 



177 
 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
167 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÅRNBY 
KOMMUNE 
ÅRSBUDGET 2015 
BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER 

 
 
 
 
 

PERSONALEOVERSIGT 
  



TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 
 

 

Personaleoversigt

 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 
2014

 
179 

 

Personaleforbrug fordelt på områder  
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 143,031 
002510 Fælles formål 0,996 
002511 Beboelse 1,101 
002512 Erhvervsejendomme 1,214 
002513 Andre faste ejendomme 9,525 
002820 Grønne områder og naturpladser 47,874 
003231 Stadion og idrætsanlæg 60,301 
005895 Redningsberedskab 22,021 
Transport og infrastruktur 34,271 
022201 Fælles formål 27,275 
022205 Driftsbygninger og -pladser 0,793 
022811 Vejvedligeholdelse m.v. 0,833 
023541 Lystbådehavne m.v. 5,369 
Undervisning og kultur 1002,914 
032201 Folkeskoler 589,626 
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 10,406 
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 24,352 
032205 Skolefritidsordninger 162,627 
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand-

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

82,107 

032215 Ungdommens Uddannelsesvejledning 27,664 
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3,716 
033250 Folkebiblioteker 48,857 
033560 Museer 7,417 
033561 Biografer 4,427 
033563 Musikarrangementer - Drift 12,546 
033564 Andre kulturelle opgaver 6,400 
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 8,662 
033876 Ungdomsskolevirksomhed 14,107 
Sundhedsområdet 77,645 
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32,306 
046284 Fysioterapi 0,482 
046285 Kommunal tandpleje 23,479 
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 11,080 
046289 Kommunal sundhedstjeneste 10,298 
Sociale opgaver og beskæftigelse 1574,282 
052510 Fælles formål 47,969 
052511 Dagpleje 70,170 
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 512,269 
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 58,426 
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30,367 
053026 Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp 165,557 
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre 470,583 
053028 Kommunens levering af hjemmesygepleje 80,718 
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053029 Forebyggende hjemmebesøg 28,809 
053036 Plejevederlag til nærtstående 0,282 
053839 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale 

problemer 
23,776 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 39,167 
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99) 5,802 
053859 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 2,191 
055772 Udgifter og tilskud til initiativer 4,183 
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 18,746 
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige 

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

0,787 

056897 Seniorjob til personer over 55 år 14,482 
Fællesudgifter og administration 346,663 
064243 Valg m.v. 0 
064550 Administrationsbygninger 12,338 
064551 Sekretariat og forvaltninger 221,550 
064552 Fælles IT og telefoni 6,812 
064553 Jobcentre 63,092 
064554 Naturbeskyttelse 0,834 
064555 Miljøbeskyttelse 6,303 
064556 Byggesagsbehandling 6,391 
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,076 
064558 Det specialiserede børneområde 29,265 
Personaleforbrug i alt 3178,807 

 
Eventuelle differencer i sammentællingerne, skyldes afrunding. 
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 Oprindelige Kommunens 
 lånebeløb/ garanti 
 restgæld 31. dec. 2020 
 
 
Regaranti for statsgaranterede lån 
 
Jyske Realkredit: 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 8, etape 1, Randkløvehuse 33.391.155  9.549.870 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 8, etape 2, Randkløvehuse 32.347.740  9.251.454 
 
Andelsboligforeningen Jonshøj 22.771.403  4.258.252 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. Enigheden (del af afd. 3) 38.349.407  10.967.930 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 5, Kastruphuse (Skovmar-
ken) 12.494.966  3.573.56
0  
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 3, Tårnbyparken 1-2 ("kilometerhuset") 15.076.495  4.311.877 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. Randkløvehuse, afsnit 3-4 (Falhøj) 106.924.069  71.916.677 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. Bredagergården 44.289.045  39.638.695 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
afd. 5, Kastruphuse 9.037.590  5.412.613 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
Afd. 5, Kastruphuse 27.105.432  27.105.432 
 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, 
Afd. 5, Kastruphuse 17.347.426  4.826.054  
 
 
Nykredit: 
 
Den selvejende institution Lufthavnsparken, 
Siirbo 12.867.000  2.725.612 
 
Postfunktionærernes Andels-Boligforening, 
Afd. 14, Holdkærs Ager, Tømmerup Haveby 106.540.000  20.456.835 
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 Oprindelige Kommunens 
 lånebeløb/ garanti 
 restgæld 31. dec. 2020 
 
 
LR Realkredit: 
 
Den almennyttige A/B Vibo, afd. 110, 
Gartnertoften 23.968.000  8.336.091 
 
 
Realkredit Danmark: 
 
Den selvejende institution Lufthavnsparken, 
Siirbo 4.032.689  834.363 
 
 
 
Beboerindskudslån 
 
41 lån 573.527  305.533 
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 Oprindelige Kommunens 
 lånebeløb/ garanti 
 restgæld 31. dec. 2020 
 
 
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 %) 4.481.408.000 224.070.000 
 
 
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 2019*. 
(Tårnby Kommune 6,71%) 3.948.485.404                     265.036.926 
 
 
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. 31.12.2019*.  
(Tårnby Kommune 6,71 %) 84.620.401  5.680.034 
 
 
Udbetaling Danmark: 
 
Lån optaget af Udbetaling Danmark, for  
hvilke kommunen hæfter solidarisk 
med samtlige 98 kommuner (Tårnby 
Kommune 0,73 %, jfr. fordelingsnøgle 
efter befolkningstal) 1.784.686.880  13.028.214 
 
 
Bygningsfonden Den Blå Planet: 
 
Kommunal underskudsgaranti for driften i 
Bygningsfonden Den Blå Planet, således at 
fonden kan godkendes som kulturinstitution 100.000  100.000 
 



186 
 

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 201 

 
 

 
 
 Oprindelige Kommunens 
 lånebeløb/  garanti 
 restgæld 31. dec. 2020 
 
 
 
Bygningsfonden Den Blå Planet: 
 
Realkreditlån optaget af Bygningsfonden Den  
Blå Planet, for hvilket kommunen hæfter for 
betaling af 60,0 mill. kr. af restgælden 203.924.326  60.000.000 
 
 
TårnbyForsyning Varme A/S: 
 
Lån optaget af TårnbyForsyning Varme A/S i 
KommuneKredit, for hvilket kommunen  
hæfter som garant. 115.115.174  94.620.587 
 
 
TårnbyForsyning Vand A/S: 
 
Lån optaget af TårnbyForsyning Vand A/S i 
KommuneKredit, for hvilket kommunen  
hæfter som garant. 61.716.595  53.186.579 
 
 
TårnbyForsyning Spildevand A/S: 
 
Lån optaget af TårnbyForsyning Spildevand A/S i  
KommuneKredit, for hvilket kommunen  
hæfter som garant. 108.692.407  94.292.037 
 
 
                                                                                                                                                                

 
I alt                                                   11.295.865.131                  1.033.485.225 

 
 
 
* Det skal bemærkes at tallene for ARC – I/S Amager Ressourcecenter er pr. 31.12.2019, 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 2020 udgør i alt 
214.425.133 kr. Tårnby Kommunes ”andel” af gælden udgør 2.590.807 kr., baseret på 
vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag. 
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Pensionsforpligtelser 
  
Tjenestemænd ansat ved Tårnby Kommune december 2020:  

25 – 34 årige                        0 
  
35 – 44 årige                       1 
  
45 – 54 årige                       9 
  
55 – 65 årige 40 
  
66+ årige 1 
  
I alt  51 

  
Ifølge Regnskab 2020 er forbrugt 34.897.775 kr. til tjenestemandspensioner. I Budget 
2021 er afsat 34.778.918 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. syv 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. 
 
Med virkning fra 1. juli 2013 har kommunen fremadrettet skullet dække en del af pen-
sionsomkostningen for pensionerede lærere fra den lukkede gruppe (og tillige de me-
get 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. juli 2013. 
Der opkræves pt. (pr. 1.december 2020) for 23 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.december 2020) opkræves for 7 pensionister. 
 
Staten (ved ATP Udbetaling Danmark) opkræver hver måned ovenstående fra kommu-
nen. I 2020 indbetalte Tårnby Kommune 1.506.187 kr. til Økonomistyrelsen. Heraf ved-
rører 1.152.965 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 2020 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 udløber ultimo 2020 og forventes forlænget med forvent-
ning om godkendelse i Økonomiudvalget primo 2021. Udgiften for 2020 var 6.200 kr.  
 
Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej 
Plejehjemmet Irlandsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold samt 
pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Lea-
singaftalen udløber ultimo 2020 og forventes forlænget med forventning om godken-
delse i Økonomiudvalget primo 2021. Udgiften for 2020 var 16.500 kr.  
 
Akvarium, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 
Plejehjemmet Løjtegårdsvej har indgået leasingaftale vedr. opsætning, vedligehold 
samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. 
Leasingaftalen udløber i april 2022. Udgiften for 2020 blev 21.552 kr. 
 
GPS –udstyr, Plejehjemmet Irlandsvej 
Plejehjemmet Irlandsvej har indgået aftale om leje af GPS-udstyr med virksomheden 
Stella Care. Formålet er at undgå at borgere forlader plejehjemmet og skal efterlyses af 
politiet. Udgiften varierer afhængigt af antallet af GPS’ere i brug, men skønnes til ca. 
45.000 kr. årligt. Aftalen er løbende og kan opsiges med dags varsel. 
 
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 20201 2021 2022 2023 2024 
Efterfølgende 

år 
Hjertestarter, Ple-
jehjemmet Irlands-
vej 6.200 6.200 - - - - 12.400 
Akvarium, Pleje-
hjemmet Irlandsvej 16.500 16.500 - - - - 33.000 
Akvarium, Pleje-
hjemmet Løjte-
gårdsvej 21.552 21.552 5.388 - - - 48.492 
GPS udstyr, Pleje-
hjemmet  Irlands-
vej2 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000  225.000 
Biler, Hjemmeple-
jen 286.880 - - - - - 286.880 
Bil, Akutfunktionen 53.950 - - - - - 53.950 
Flippermaskine, 
Miniklubben 
Listedvej 13 15.540 15.540 15.540 15.540 15.540 - 77.700 
Spillemaskiner, 
Kastrup Juniorklub 
Kastruplundgade 
164 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - 150.000 
Pavilloner, Tårn-
bygårdsskolen 158.700 158.700 103.170 - - - 420.570 
 
I alt 634.322 293.492 199.098 90.540 90.540 - 1.3307.992 
 

                                                 
1 Alle aftaler på plejehjems- og hjemmehjælpsområdet forventes forlænget på etårs basis på 
uændrede vilkår. 
2 Udgiften varierer afhængigt af antallet af GPS’ere i brug, er løbende og kan opsiges med dags 
varsel. 
3 Kan opsiges med 3 måneders varsel. 
4 Kan opsiges med 3 måneders varsel. 
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Regnskab over Tårnby Kommunes Affaldshåndtering 
 
09.35.35 Andre forsyningsvirksomheder   

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

1.236.997 -3.845.529 -2.608.532 

Dagrenovation, virksomhed, udlæg 
forsyning 

-8.221.344 3.297.206 -4.924.138 

Storskrald og haveaffald, udlæg 
forsyn. 

5.763.730 -601.359 5.162.371 

Glas, papir og pap, udlæg forsyning -2.463.660 5.086.627 2.622.967 
Farligt affald, udlæg forsyning 4.212.539 -512.339 3.700.200 
Genbrugsstationer, hushold., udlæg 
forsyning 

-1.140.286 88.434 -1.051.852 

Genbrugsstationer, virksomhed, udlæg 
forsyning 

-1.396.708 -190.954 -1.587.662 

Generel adm., husholdn., udlæg 
forsyning 

-2.178.253 -214.208 -2.392.461 

Øvrige ordninger og anlæg, udlæg 
forsyning 

218.600 0 218.600 

    
I alt -3.968.386 3.107.878 -860.508 

 
 
Regnskab over kirkelige skatter og afgifter 
 
09.52.53 Kirkelige skatter og afgifter   

Konto Primo saldo Bevægelse Ultimo saldo 

Kirkelig skat og afg. mellemværende 39.962 82   

Kirkelig skat og afg forskud af kirkeskat   -36.579.324   

Landskirkeskat   8.890.674   

Lokale kirkelige kasser, Kastrup sogn   7.022.843   

Lokale kirkelige kasser, Korsvejen sogn   4.385.507   

Lokale kirkelige kasser, Tårnby sogn   7.324.113   

Lokale kirkelige kasser, Skelgårds sogn   6.109.289   

Kirkekassen   2.846.816   

        

Samlet resultat     39.962 
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