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Borgmesterens forord 
 
Velkommen til en overskuelig gennemgang af Budget 2021 
 
Budgetberetningen er til dig, som vil vide, hvad der rører sig i kommunen på en overskuelig måde. 
Du vil få en let gennemgang af, hvad der sker af nye ting og til sidst en helt overordnet gennemgang 
af kommunens økonomi.  
 
Budget 2021’s tilblivelse og indhold 
 
Den 29. september 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen formelt Budget 2021 - efter tidligere indgå-

else af et bredt budgetforlig mel-
lem samtlige medlemmer i Kom-
munalbestyrelsen.  
 
Der er tale om et budget, hvor 
skatteudskrivningen er holdt uæn-
dret, mens ældreområdet, dagin-
stitutionsområdet samt sundheds-
plejen styrkes. 
 
Herudover løftes beskæftigelses-
området med 77,0 mill. kr. - pri-
mært som følge af Covid-19 kri-
sen, der har betydet ekstraordi-
nært mange ny-ledige i kommu-
nen. 
 
På anlægsområdet er der blandt 
andet indarbejdet en rullesports-
bane, 2 nye legepladser, yderli-
gere midler til en kunstlegeplads 
ved Kastrupgårdsamlingen samt 
7,0 mill. kr. til en kunstgræsbane i 
Kastrup.  
Hertil kommer en petanquehal på 

Vestamager.  
 
Der er i hele budgetperioden afsat 13,0 mill. kr. årligt i en klima- og energipulje svarende til i alt 
52,0 mill. kr. og der fortsættes også med skolerenoveringer og moderniseringer for i alt 74,4 mill. 
kr. i budgetperioden. 
 
 
På de kommende sider kan du læse nærmere om delelementerne i Budget 2021. 
 
 
God læselyst.  
 
 
 
 

Allan S. Andersen, borgmester 

"Med indgåelsen af 
budgetforliget for 2021 er der 

igen skabt et rigtig godt 
fundament for den 

kommunale service til glæde 

for vores borgere - det glæder 
mig meget.

Det er nu tredje gang i denne 
valgperiode, at hele 

Kommunalbestyrelsen støtter 
op om det kommende budget 

- det vil jeg gerne kvittere for -

så stor tak til alle"
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Teknik- og miljøområdet 
 
Udarbejdelse af ny kommuneplan 
 
I 2021 skal der udarbejdes en ny kommuneplan. Planen udarbejdes under overskriften Muligheder-
nes Kommune. Kommuneplan 2021-33 udarbejdes som en fuld revision af den gældende Kommu-
neplan 2014-2026. 
 
Planen følger op på Planstrategi 2019 og tager udgangspunkt i de samme 5 temaer: 

• Fremkommelighed 
• Byudvikling (boliger og erhverv) 
• Kulturarv 
• Det blå og grønne 
• Sundhed. 

Med kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for kommunens fysiske udvikling og arealanven-
delse, ligesom rammerne for de kommende års lokalplanlægning fastlægges. 
 
Selvom de strukturelle rammer brat blev ændret i 2020 med Covid-19, er det fortsat kommunens 
ambition, at der i den kommende planperiode skal opgraderes og iværksættes forskellige udvik-
lingsprojekter til gavn for kommunens nuværende og kommende borgere. 
 
Det skal sikres, at der forsat kan bygges boliger for folk i forskellige aldersklasser og med forskellig 
økonomisk baggrund, at der er rummelighed for erhvervsudvikling, let adgang til detailhandel og 
god tilgængelighed og fremkommelighed.  
 
Samtidig skal der holdes fast i vores fælles kulturarv i form af strukturer og bebygget og landskabe-
ligt miljø, der er med til at fortælle hvem vi er, og hvad vi kommer af. Havet og naturen fylder meget 
og er tæt på overalt i vores kommune. Det skal der passes på og værnes om både af hensyn til dyr 
og planters artsrigdom og af hensyn til borgere og brugere. Naturen og kystvandene omkring Ama-
ger betyder rigtigt meget - for vores fysiske udfoldelsesmuligheder og for vores mentale velbefin-
dende. Det skal være dejligt at bo og arbejde i Tårnby Kommune. 
 
I Kommuneplan 2021 fastlægges hovedstukturen for, hvad der er i fokus hvor, og hvordan afvej-
ningen af de forskellige ønsker og muligheder skal foretages, for vi kan naturligvis ikke det hele 
alle steder.  
 
Forslag til Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i løbet af foråret 2022, og der forventes i 
den forbindelse afholdt præsentationsmøder, hvor kommuneplanforslaget fremlægges, og hvor 
borgerne får mulighed for at stille spørgsmål eller komme med ændringsforslag og kommentarer 
inden planen endeligt vedtages. 
 
Udarbejdelse af ny risikostyringsplan 
 
Inden udgangen af oktober 2021, skal der vedtages en revideret risikostyringsplan for kommunen. 
 
Risikostyringsplanen skal udarbejdes som opfølgning på EU’s oversvømmelsesdirektiv og be-
kendtgørelse om vurdering og styring af oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søter-
ritoriet. 
 
Der skal udarbejdes risikostyringsplaner for områder, der potentielt er i stor risiko for oversvømmel-
ser i ekstreme oversvømmelsessituationer, og som kan medføre væsentlige negative konsekven-
ser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og/eller økonomisk aktivitet.  
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Vi er blevet omfattet af risikoområdet Køge Bugt/København, der er blevet væsentligt udvidet ved 
den nationale udpegning i 2018. 
Det betyder, at Risikostyringsplanen 2021 for kommunen i modsætning til den tidligere risikosty-
ringsplan fra 2014 kommer til at omfatte størstedelen af kommunen, idet hele det østlige Amager 
nu omfattes af risikoområdet. 
 
Formålet med risikostyringsplanen er at afdække både sandsynligheden for og konsekvenserne af 
en ekstrem oversvømmelseshændelse, der kan ramme kommunen enten fra nord – gennem Øre-
sund eller fra syd via Køge Bugt. 
 
På baggrund af den samlede risiko skal der fastlægges målsætninger og tiltag for nedbringelse af 
risikoen gennem forebyggelse, afhjælpning og genopretning - før, under og efter en oversvømmel-
seshændelse.  
 
Som opfølgning på den første risikostyringsplan blev Ullerupdiget etableret. Dette har reduceret 
oversvømmelsestruslen fra syd betragteligt, men der vil altid være en risiko i ekstreme situationer. 
 
Med de forventede klimaforandringer og havvandsstigninger bliver det, der opleves ekstremt i dag, 
mere almindeligt og fremtidige ekstremer bliver væsentlig værre. 
 
Udarbejdelse af ny spildevandsplan 
 
Fra udgangen af 2021 udløber planperioden for Kommunens spildevandsplan, og der bliver i løbet 
af 2021 derfor gennemført en revision af spildevandsplanen gældende for næste planperiode. Re-
visionen foregår i et samarbejde mellem kommunen og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. 
 
Ved revisionen vil der være fortsat fokus på gennemførelse af separatkloakering af fælleskloake-
rede områder i kommunen, og at spildevandsplanens tiltag understøtter kommunens klimahand-
lingsplan. Ved revisionen vil der også skulle tages stilling til, om der er områder i det åbne land der, 
siden sidste revision af spildvandsplanen og ud fra de konkrete forhold, skal optages som kloakop-
land med henblik på kloakering. 
 
Udskiftning af vejbelysning fortsætter 
 
Kommunen har siden 2009 renoveret vejbelysningen på både offentlige og private fællesveje og 
stier. I 2021 fortsætter renovering af vejbelysning på strækninger som f.eks. Englandsvej, Amager 
Strandvej, Randkløve Alle og Tejn Alle. 
 
Alle armaturer bliver skiftet til LED, og alle kabler lægges i jorden. Der udskiftes ca. 247 vejarmatu-
rer. Ca. 7 km kabler skal lægges i jorden. Der forventes dermed en reduktion i CO2 udledningen på 
ca. 33 ton pr. år.  Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 6,9 ton CO2 pr. år (Energi-
styrelsens 2015 tal). Kommunens energibesparelse på vejbelysningen i 2021 vil dermed svare til 
ca. 5 personers årlige CO2 udledning. 
 
Klima kommune 
 
Kommunen besluttede i 2019 at indgå Klimakommune Plus aftale. I den forbindelse blev det be-
sluttet at arbejde med tiltag om at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos 
virksomheder i form af konkret oplysning, facilitering og rådgivning. Dernæst skal der arbejdes med 
klimatilpasningsløsninger i byer og i det åbne land. 
 
Der er afsat 13,0 mill. kr. årligt eller 52,0 mill. kr. i alt i perioden 2021-2024 til energirenovering 
samt klimatilpasningsløsninger. 
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Det er tanken, at sikre en fremdrift i energibesparende tiltag i kommunens bygninger. Midlerne skal 
anvendes på tiltag, der er økonomisk fordelagtige og samtidig giver en reduktion af CO2 udlednin-
gen. Midlerne kan bruges på el-, vand- og varmebesparende projekter. Energibesparende projek-
ter kan ofte hurtigt betale sig og giver samtidigt et kvalitetsløft og øger bygningens værdi. 
 
Herudover prioriteres midler til projektering og anlæggelse af mindre klimatilpasningsløsninger 
samt efterfølgende drift og vedligehold af disse anlæg. 
 
Beredskabets område 
 
Udskiftning af færdselsvogn 
 
I 2021 skal færdselsvogn F3 udskiftes. Køretøjet er fra 2012 og er en stor varevogn med lift, som 
bruges til daglig kørsel med hjælpemidler for hjemmeplejen.  
 
Udskiftning af brandkøretøj 
 
I 2021 skal redningslift S1 udskiftes. Køretøjet er fra 2003 og bruges til personredning fra højder og 
slukning af tagbrande, skorstensbrande mv.  
 
 
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 
 
Hovedrapporten for denne dimensionering blev udarbejdet i 2007 og er siden blevet revideret i 
2012 og 2017. Den risikobaserede dimensionering består af en risikoidentifikation, en risikoana-
lyse, et oplæg til serviceniveau, politisk fastlæggelse af serviceniveau samt implementering af ser-
viceniveau. 
 
Ved revideringen i 2021, som skal foregå mindst en gang i hver valgperiode, indarbejdes eventu-
elle nye risici, bemanding, køretøjer, forebyggelsestiltag mv. og kommunalbestyrelsen skal god-
kende den reviderede rapport.  
 
Beredskabsplan 
 
Beredskabsplanen er sidst revideret i 2017 og skal revideres i 2021 (mindst en gang i hver valgpe-
riode). Beredskabsplanen skal sørge for, at der på alle væsentlige områder er gennemført den for-
nødne planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundsfunktionerne under ekstraordi-
nære varslede og uvarslede hændelser. 
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Børne- og skoleområdet 
 
Skole og SFO 
 
Demokrati, medborgerskab og ungeinvolvering i Tårnby Kommune 
 
I 2020 er der igangsat et samarbejde mellem kommunens 
skolevæsen og Børne-og Undervisningsministeriets læ-
ringskonsulenter. 
 
Formålet med indsatsen er at styrke de unges kompeten-
cer til at kunne indgå i demokratiske processer og fremme 
deres deltagelsesmuligheder, så de unge får mulighed for 
at engagere sig og tage stilling. Det er en langsigtet ind-
sats, hvor målet er, at der bliver opbygget en viden om de-
mokrati, medborgerskab og ungeinvolvering hos de lærere 
og pædagoger, der omgås de unge i både fritidsdelen og 
skolen. Lærerne og pædagogerne skal igangsætte og un-
derstøtte processer, der inddrager de unge og giver de 
unge lyst til at deltage i demokratiet. 
 
Arbejdet med ungeinvolveringen foregår gennem elevrådene på skolerne, det fælles elevråd og 
det kommunale ungeråd.  
 
Skolestyrken  
 
Skolerne i kommunen samarbejder med Skolestyrken om at 
fremme elevernes trivsel og stoppe mobning gennem en sy-
stematisk indsats, der inddrager alle de voksne omkring ele-
verne i at skabe trygge fællesskaber, fremme ligeværd og 
inddrage elevernes stemme i skolens trivselsfremmende ar-
bejde. 
 
Bag Skolestyrken står Alliancen Mod Mobning (Red Barnet, 
Mary Fonden og Børns Vilkår). 
 
Skolestyrken tager udgangspunkt i den enkelte skoles virke-
lighed og eksisterende arbejde med trivsel. Indsatsen vil så-
ledes være forankret på skoleniveau og formes med ud-
gangspunkt i de enkelte skoleressourcer og udfordringer, så 
medarbejderne kompetence udvikles til endnu bedre at 
kunne tage hånd om de udfordringer, den enkelte skole står 
med. 
 
Skolestyrken er en helskoleindsats, hvilket betyder, at det er 
et fælles anliggende for både det pædagogiske og det admi-
nistrative personale, at arbejde for trygge børnefællesskaber 
og ligeværd, at få eleveres stemme frem og stoppe mobning. 
 
Anbefalingsgruppen for trivsel  
 
I januar 2020 inviteredes elever, forældre fra skolebestyrelserne og medarbejdere fra Børn- og Kul-
tur til at bidrage med et bredere blik på, hvordan vi kan styrke elevtrivsel for de 10-16 årige i kom-
munen. 
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Anbefalingsgruppen mødtes to gange, hvorefter elever, forældre og medarbejdere formulerede vej-
ledende anbefalinger til styrkelse af børn og unges trivsel under fem temaer: Fysisk trivsel, Fysiske 
rammer, Mental trivsel, Inkluderende fællesskaber og Alle børn i skole (fravær). 
 
Anbefalingsgruppen afsluttede arbejdet med at formulere ti anbefalinger, som repræsentanter fra 
anbefalingsgruppen overdrog til Børne- og Skoleudvalget. Arbejdet med at gøre trivselsanbefalin-
gerne til virkelighed, går i gang i starten af skoleåret 20/21 både i Børne-og skoleudvalget, i skole-
bestyrelserne og i elevrådene.  
 

 

Elevrådsrepræsentanter fremlægger anbefalingerne for Børne-og Skoleudvalget 
 
Skolerenoveringer 
 

Fra 2019 til 2024 er der afsat midler til skolerenovering. I 2021 er der afsat 17,0 mill. kr. til renove-
ring af kommunens folkeskoler. Der udarbejdes et forslag med projekter fordelt mellem samtlige 
skoler som fremsendes til politisk godkendelse. Projekterne kan for eksempel omhandle renove-
ring af klimaskærm, renovering af skolekøkken eller etablering af brandalarmeringsanlæg.  
Derudover renovering af omklædningsrum til gymnastik, nødvendig udskiftning af gamle telefon 
anlæg og udskiftning af loft og belysning i klasselokaler. 
 
Dagtilbud 
 
Øget forældresamarbejde, som del af arbejdet med den pædagogiske læreplan 
 
Forældrene har det primære ansvar for deres barns trivsel, læring og udvikling. Forældrene skal 
derfor involveres og inddrages aktivt i og have indflydelse på det daglige arbejde i det enkelte dag-
tilbud. Dette samarbejde handler både om den formelle kompetence via bestyrelsesarbejdet og om 
det daglige samarbejde i forhold til eget barn og børnegruppens trivsel og læring. 
 
Det er ledelsens opgave, at forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen af læreplanen, ligesom 
forældrebestyrelsen skal inddrages i evaluering og opfølgning af de principper pædagogikken i 
dagligdagen hviler på. 
 
Forældrene skal inddrages i samarbejdet med at udvikle et inkluderende børnefællesskab, der 
støtter børnenes indbyrdes venskaber. Der skal også samarbejdes om barnets sociale hverdagsliv 
og læring, og være i dialog om hvordan man i fællesskab kan fremme barnets trivsel og udvikling. 
 
Der vil blive afholdt temamøde med forvaltning, ledelse og forældrebestyrelser, med overskriften 
fra” kunde til partner”, der skal igangsætte et øget fokus på samarbejdet, ligesom udarbejdelsen af 
den styrkede læreplan hen over efteråret, skal ske i en tæt dialog med de respektive forældrebe-
styrelser. 
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Stigende børnetal 
 
Børnetallet har de senere år på dagtilbudsområdet været stødt stigende. Det har både handlet om 
et øget antal af fødsler i Tårnby og samtidig en øget tilflytning af børnefamilier.   
I takt med en stigende befolkningsvækst i kommunen, er der i investeringsoversigten planlagt yder-
ligere dagtilbud i årene, der kommer. 
Der er således over de kommende 4 år planlagt oprettelse af 2 yderligere dagtilbud, hvoraf det ene 
dagtilbud forventes opført i forbindelse med opførelse af ungdomsboliger ved Tårnby Stadion.  
 
Færre børn i udsatte positioner 
 
Tidlig forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner betaler sig. Både fagligt og øko-
nomisk, men ikke mindst menneskeligt. 
  
Derfor har kommunen igangsat et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen. Dette projekt sker på 
tværs af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen, som sam-
men skal kortlægge de fremadrettede tværfaglige indsatser for vores børn og unge. 
 
Projektet har til formål dels at forebygge at sociale problemer opstår, dels at opspore og begrænse 
sociale problemer ved brug af tidlig indsats. 
 
Målet for indsatsen er, at børn, unge og deres familier får den rette indsats på rette tidspunkt. 
Delindsatser, der arbejdes med i projektet, er bl.a. oprettelse af Familiegrupper i dagtilbud og fore-
byggende rådgivere i dagtilbud.  
 
Familiegrupper i dagtilbud er en tidlig indsats, der i særlig grad har til formål at understøtte det en-
kelte barns trivsel og udvikling. Det skal ske ved at styrke forældrenes handlekompetencer i sam-
spillet med barnet. Familiegruppen skal arbejde for at styrke relationen og samspillet forældre og 
børn imellem for at øge barnets trivsel, læring og udvikling. Indsatsen er forankret i det pædagogi-
ske vejlederkorps, med deltagelse af medarbejdere fra Rådgivning og Forebyggelse, Arbejdsmar-
keds- og Sundhedsforvaltningen samt forebyggende rådgivere fra Familieafdelingen. 
 

Specialundervisning og rådgivning 
 
Oprettelse af sprogforløb i alle daginstitutioner med tale-hørelærer 
 
Vi er i gang med at omlægge kommunens talepædagogiske bistand for at sikre, at sprogstimule-
ring og træning bliver en naturlig del af børnenes hverdag. 
 
Omlægningen sker i forlængelse at de sprogstimulerende indsatser Dagtilbudsafdelingen har ar-
bejdet med de seneste år. Der vil blive oprettet sprogforløb i alle kommunens dagtilbud. 
 
I et sprogforløb samarbejder institutionens personale og tale-hørelærerne om i fællesskab, at gen-
nemføre sprogstimulerende forløb for de af institutionens børn, der har et behov. Sprogforløbene 
koordineres med institutionens ledelse og med inddragelse af forældrene. Sprogforløbene skal 
sikre et udvidet samarbejde om børn, der har sproglige udfordringer og styrke den forbyggende og 
daglige pædagogiske praksis på sprogområdet. 
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Udvikling af specialundervisningsområdet. 
 

I september 2019 besluttede Børne- og Skoleudvalget (BSU) at undersøge specialundervisnings-
området i kommunen. I det indledende arbejde blev der i samarbejde med KL Konsulentvirksom-
hed (KLK) udarbejdet en ekstern undersøgelse, hvor indsatser og inklusionspraksis på skoleområ-
det samt økonomien på området blev kortlagt.  
 
BSU besluttede i august 2020 at der skulle udarbejdes en inklusionsstrategi og handleplan for dag-
tilbud og skole. 
 
Forvaltningen har på baggrund af anbefalingerne fra KLK rapporten samt en intern kortlægning af 
inklusionspraksissen på 0-6 års området og drøftelser i BSU udarbejdet en inklusionsstrategi og 
handleplan for stærke børnefællesskaber 0-18 år. Strategi og handleplan er blevet til med bred ind-
dragelse af medarbejdere og ledere på 0-18 års området samt familierådet.  
 
Formålet med strategien og handleplanen er at skabe en ny inklusionspraksis i kommunen. Strate-
gien formulerer mål for inklusionspraksis og indsatser, mens handleplanen synliggør roller og op-
gaver og omsætter de strategiske mål til konkrete handlinger. Strategi og handleplan er opdelt i fire 
temaer: 

• Forældre og Børneinddragelse 
• De professionelles samarbejde 
• Inklusion i og tæt på almenområdet 
• Visitation og specialiserede tilbud. 

 

I handleplanen peges på en række initiativer som har betydning for organiseringen og den måde 
der arbejdes og samarbejdes på i dag. Herunder kan nævnes: 
 

• Plan for nedbringe ventelister ift. tale/høreindsatser og PPV ved i højere grad at igangsætte 
forebyggende gruppeindsatser i dagtilbud og skole 

• Praksisnær kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i dagtilbud og skole 
• Styrkelse af tovholderfunktionen  
• Oprettelse af kompetencecentre på skole og dagtilbudsområdet 
• Hver skole får tilknyttet en specialundervisningskonsulent/vejleder der primært arbejder på 

skolen og at skolerne får tilknyttet en fast psykolog og forebyggende rådgiver 
• At fire vejledere fra vejlederkorpset organisatorisk flyttes til ROF og dermed samles med de 

øvrige konsulenter, og primært skal arbejde på skolerne 
• At kompetencecentrene på dagtilbudsområdet tilknyttes fast psykolog, forebyggende rådgi-

ver samt tale/høre konsulent 
• Ny visitationsproces samt visitationsudvalg for dagtilbud og for skoletilbud 
• Ny økonomimodel - samarbejdsmodellen 
• Ny samarbejdsmodel om den økonomiske og faglige udvikling af specialundervisningsom-

rådet  
• Ansættelse af faste pædagoger til mellemformer og specialpædagogiske opgaver på skole-

området. 
Inklusionsstrategi og handleplan forventes efter endt høringsperiode at blive endelig behandlet i 
Børne- og Skoleudvalget den 20. april 2021 med implementering af strategi og handleplan fra au-
gust 2021.  
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Kultur- og fritidsområdet 
 
Fritidsfaciliteter 
 

 
 
Vestamager Svømmehal blev indviet i efteråret 2020. I 2021 skal der følges op på brugen af den 
nye svømmehal også set i forhold til brugen af kommunens øvrige tre svømmehaller.  
I sommeren 2021 skal kunstværket ”Livredderen” af Elmgreen & Dragset indvies. Kunstværket pla-
ceres umiddelbart uden for den nye svømmehal og forventes at blive et identitetsskabende vartegn 
for svømmehallen og hele området. På arealet mellem Vestamager Svømmehal, Ugandaskoven 
og fodboldbanerne kommer der i løbet af marts 2021 bl.a. en legeplads og en beachvolleyball-
bane. 
 
På området ved siden af Vestamager Tennishal opføres Tårnby Petanquehal. Hallen og de tilhø-
rende udendørs baner skal indvies i løbet af året. 
 
Der skal bygges ungdomsboliger ved Tårnby Stadion. I den sammenhæng bliver det eksisterende 
klubhus inklusive caféen revet ned. Klubhus og café genopføres i nederste etager i bygningen med 
ungdomsboliger. I stueplan indrettes endvidere en integreret daginstitution med hhv. 26 vugge-
stue- og 44 børnehavepladser. I nedrivning- og byggeperioden får de to klubber på stadion: AB 
Tårnby og Amager Atletikklub omklædningsfaciliteter i pavilloner. Processen går i gang primo 
2022. 
  
Der er afsat 7,0 mill. kr. til en ny kunstgræsbane på Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej. 
Der er også afsat midler til ny skøjtehal. 2021 vil gå med byggeprogram, udbudsfase, indgåelse af 
kontrakt med entreprenør samt projektering. 
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Rekreative områder 
 
Der vil fortsat være fokus på udvikling af biodiversiteten på kommunens grønne områder. Indsat-
sen på området gennem de senere år har allerede givet synlig resultater: det ser fint ud og det er 
godt for miljøet. 
 
Kommunen driver og udvikler Naturpark 
Amager i samarbejde med Dragør og Kø-
benhavns Kommuner, By & Havn samt Na-
turstyrelsen. Naturparken tiltrækker mange 
borgere fra hele regionen.  
 
Tårnby Skatepark blev taget i brug 2020. I 
2021 skal der arbejdes med formidlingen af skateparken, der ligger i Byparken lige over for Tårnby 
Stadion: information på kommunens hjemmeside og samarbejde med atletikklubben, fodboldklub-
ben og caféen på Tårnby Stadion. Der skal også bygges en legeplads i tilknytning til skateparken. 
 
Ved Ugandavej skal der etableres en rullesport-bane og der skal være en ungelegeplads ved Ka-
struplundgade. 
 
I 2021 kommer der en pulje til ekstraordinært vedligehold og udvikling af de rekreative områder. 
 
Det vigtigste overordnede tema bliver færdiggørelsen af en udviklingsplan for Kastrup Ny Lystbå-
dehavn. Arbejdet med udviklingsplanen vil være funderet i et tæt samarbejde med alle relevante 
interessenter på havnen og inddragelse af borgerne generelt.  
Det er planen at en ny parkeringsplads til ca. 25 autocampere på den nord-
ligste vinteropbevaringsplads skal indvies til foråret 2021. P-pladsen skal 
fungere om sommeren, hvor bådene er i vandet samtidig med at et tilta-
gende antal borgere besøger Kastrup Lystbådehavn. Der vil blive sådan, at 
6 autocampere kan parkere over for Havnekontoret i den del af året, hvor 
vinteropbevaringspladsen er optaget af både.  
Som noget nyt skal der i 2021 afholdes et fælles møde for alle interessenter 
i Kastrup Lystbådehavne: klubberne, de forretningsdrivende og kommunen. 
Formålet med mødet er at udvikle det gode samarbejde på havnen. 
 
Folkebiblioteker 
 
Taarnby.dk skal relanceres på en ny platform, hvor viden, information til borgerne, åbenhed og 
borgerinddragelse kommunikeres via et nyt layout. 
 
Tårnby Kommunebiblioteker arbejder på en opdatering af indretningen med udgangspunkt i en 
brugerundersøgelse fra 2019. På Tårnby Hovedbibliotek skal mulighederne for ro og fordybelse 
således udvikles. 
 
Kultur 
Det store samlede tema på kulturområdet er, at der med udgangspunkt i et samarbejde på tværs i 
Børne- og Kulturforvaltningen skal udarbejdes en model for en struktureret ”Kulturrejse i Tårnby” 
fra et barn begynder i daginstitution til et barnet går ud af skolen. 
 
Kastrupgårdsamlingens åbningstider vil blive udvidet pr. 1. januar 2021, fra 21 timer om ugen til 31 
timer om ugen. Endvidere vil der blive ansat en medarbejder på halv tid til styrkelse af de kulturelle 
aktiviteter i relation til museets virksomhed. 
I løbet af året vil der blive etableret en kunstlegeplads på plænen foran Kastrupgårdsamlingen ud 
mod Kastrupvej. 
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På Naturcenter Amager skal Tårnby Naturskoles nye bygning til de 
yngste for alvor tages i anvendelse og indvies i marts måned. 
 
Østlængen på Udstillingscentret Ved Diget er taget i brug.  I 2021 
færdiggøres stuehuset til blandt andet Bevaringsforeningen for 
Tårnbys udstillinger og Vestlængen, der skal huse den lokalhistori-
ske samling, der p.t. er i kælderen på Kastrupgårdsamlingen, påbegyndes. 
 
 På Kulturzonen skal der bl.a. arbejdes med en vision for undervisningen af de 0-8 årige ligesom 
der grundet stort behov blandt kommunens unge arbejdes med etablering af øvelokaler på Kultur-
zonen.  
 
Fritidsaktiviteter 
 
På baggrund af rapporten ”Idrætten i Tårnby Kommune fra 2020” skal der udarbejdes strategiske 
pejlemærker for udviklingen på området. Rapporten udtrykker f.eks. et borgerønske om muligheder 
for selvorganiseret idræt, det kan bl.a. være et tilbud om på givne tidspunkter at kunne booke en 
badmintonbane. Det påpeges også i rapporten at der er et uudnyttet potentiale for udendørs aktivi-
teter, dels vandrelaterede, dels i kommunens parker og naturområder. 
 
Kommunen har også indgået en stor samarbejdsaftale med DGI-Storkøbenhavn. Formålet er i 
samarbejde med foreningerne, DGI, skoler, dagtilbud, Ungecentret og Kultur- og Fritidsafdelingen 
at arbejde for flere idrætsaktive børn og unge i kommunen. 
DGI Storkøbenhavn og kommunen har hver skudt 750.000 kr. i samarbejdsprojektet, der forløber i 
2021-2023. 
 
Der skal også arbejdes med en ”fritidspasordning”, der giver de økonomisk svagest stillede bedre 
mulighed for at være med i en forening. En fritidspasordning kan være skruet sammen på forskel-
lige måder, men princippet er at børn og unge ud fra en økonomisk betragtning får mulighed for 
gratis eller til nedsat pris i en periode at melde sig ind i en eller flere foreninger.  
 
Der skal udvikles konkrete initiativer med udgangspunkt i den nye Folkeoplysningspolitik, vedtaget 
i 2020. Det afgørende nye ved den folkeoplysningspolitik Kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret 
2020 er at perspektivet er alle kommunens borgere, hvor der tidligere overvejende blev fokuseret 
på foreningernes behov. Den nye folkeoplysningspolitik spiller sammen med øvrige politikker i 
Tårnby Kommune, f.eks. Børne- og Ungepolitikken og Sundhedspolitikken. Politikken handler om 
det gode, meningsfulde, aktive og sunde liv for alle kommunes borgere. 
 
På Kulturzonen vil stedets 10 års jubilæum blive fejret. Inddragelse af frivillige er et tema på Kultur-
zonen i 2021. 
 
 
  



 
 

 

12 
 

Sundheds- og ældreområdet 
 
Ny dimensioneringsaftale og værdien af SOSU-elever 
 
For perioden 2020-2023 er der indgået ny dimensioneringsaftale mellem kommuner, regioner og 
stat. Aftalen indeholder en generel forpligtelse om øget elev-normering i kommunerne. Dette slår 
særligt igennem fra og med 2021, hvor budgettet er løftet med ca. 11,2 mill. kr. i forhold til 2020 
svarende til ca. 45 stillinger.  
 
Som supplement til den nye dimensioneringsaftale og de ekstra hænder på ældreområdet, er ind-
arbejdet en arbejdstidsværdi af de nye social- og sundhedselever, som tager højde for oplæring, 
skoleophold og, at eleverne kan mere jo længere henne i deres uddannelsesforløb de er. Den nye 
dimensioneringsaftale og de ekstra elever kan forhåbentlig være med til at afbøde rekrutterings-
vanskeligheder på Sundheds- og Ældreområdet. 
 
Udarbejdelse af ældrestrategi 
 
Antallet af ældre stiger i landet som helhed og i kommunen – i Tårnby sætter stigningen navnlig ind 
om nogle år. Uanset om staten i forbindelse med økonomiaftalerne hen ad vejen tilfører kommu-
nerne penge som kompensation for de stigende ældreudgifter, så er det nødvendigt at være på 
forkant med udviklingen.  
 
Derfor har kommunen adresseret demografipresset på ældreområdet med en tværgående proces 
med inddragelse af borgere, medarbejdere og eksterne parter. Processen er igangsat med en te-
madag den 26. august 2020 med oplæg vedrørende en række såkaldte ”spor”, som samlet set skal 
sætte en retning for udviklingen af kommunens ældreområde. Sporene omhandler: organisering, 
rekruttering og fastholdelse, brug af frivillige, boligformer, velfærdsteknologi osv., som politikerne 
drøfter retningen på, og som forvaltningen ud fra de politiske dessiner efterfølgende arbejder vi-
dere på. I løbet af 2021 skal det hele gerne munder ud i en egentlig ældrestrategi. 
 
Opnormering i Sundhedsplejen 
 
På sundhedsområdet er der tilført ét ekstra årsværk til kommunens sundhedspleje. Med opnorme-
ringen på et årsværk sikres blandt andet en styrket indsats for tidlig opsporing af selvskade og spi-
seforstyrrelser, sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolerne og øget deltagelse i 
mødre- og fædregrupper. 
 
Der er desuden tilført 3,7 mill. kr. til ældreområdet med det formål at forbedre bemanding i yderti-
mer og weekender. Den præcise udmøntning af midlerne kendes ikke i skrivende stund, men vil 
medvirke til en højere normering både på plejehjem og i hjemmeplejen og et utvivlsomt løft af om-
rådet.  
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Beskæftigelsesområdet 
 
Øget ledighed og fokuseret indsats som følge af Covid-19 
 
Hvad der i foråret 2020 begyndte som en sundhedskrise, har for hele landet - og for kommunen i 
særdeleshed - udviklet sig til en økonomisk krise. Dette skyldes ikke mindst, at luftfarten er blandt 
de allerhårdest ramte brancher. Beskæftigelsen i kommunen er meget afhængig af Lufthavnen, og 
ledigheden ultimo august 2020 er 45 % højere end for et år siden. Det er ekstremt usikkert at spå 
om fremtiden i Lufthavnen og de afledte beskæftigelsesmæssige konsekvenser, men budgettet for 
2021 er lagt med en forudsætning om et antal ledige som i 2020.  
 
For at afbøde den alvorlige beskæftigelsessituation, er der i juni 2020 oprettet en fremskudt job-
centerindsats i Lufthavnen. Indsatsen er finansieret af statslige midler, og adskiller sig ved at være 
rettet mod personer, der er varslet afskediget, men altså ikke er meldt ledige. Den fremskudte ind-
sats bestyres af Tårnby Kommune, men dækker lufthavnsansatte fra forskellige kommuner. For-
målet er at opnå en tættere kontakt med virksomhederne, samlede og ensartede indsatsplaner på 
trods af kommuneskel og en målrettet indsats i de måneder, hvor vedkommende er varslet, men 
ikke ledig. 
 
Som supplement til den statsligt finansierede indsats i Lufthavnen, er der også behov for indsats 
og investering i Tårnby Jobcenter for at sikre en kvalificeret sagsbehandling af de flere ledige, som 
henvender sig i kommunens jobcenter. Derfor er der i 2020 sket en opnormering af dagpengetea-
met med 4 midlertidige årsværk, som er videreført i 2021. Endvidere er der et skærpet fokus på 
resultatskabelse og effektmåling i forhold til eksterne leverandører. 
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Kommunens overordnede økonomi  
 
Hovedoversigten viser hvilke udgifter, vi forventer i 2021 og hvordan de via tilskud fra staten, skat-
teindbetalinger og brugerbetaling kan finansieres. Herunder ses kommunens hovedoversigt: 
 

Hovedoversigt 

I mill. kr. Udgifter Indtægter 

Drift 3.442,9 -553,1 

Anlæg 149,5 -12,8 

Renter 5,6 -10,9 

Balanceforskydninger 17,1 0,0 

Afdrag på lån 0,0 0,0 

Forbrug af likvide aktiver 0,0 -66,6 

Tilskud og udligning 13,8 -743,1 

Momsregulering 1,3 0,0 

Kommunal indkomstskat 0,0 -1.825,8 

Selskabsskat 0,0 -88,4 

Grundskyld 0,0 -277,7 

Anden skat på fast ejendom 0,0 -31,8 
Balance  
(Afvigelse i totaler skyldes afrundinger) 3.610,3 -3.610,3 

 
Driftsudgifter 
 
Som det fremgår af hovedoversigten er driftsudgifterne, med sine 3.442,9 mill. kr. (95,4 % af de 
samlede udgifter), langt den største udgiftspost. 
Driftsudgifterne er tandhjulene der får vores kommune til at køre rundt. Driftsudgifterne dækker over 
vores skoler, daginstitutioner, plejehjem, kulturelle institutioner, overførelsesudgifter og meget mere. 
Det er alt det, der driver vores kommune i det daglige.  
 
Anlæg – i store træk 
Bruttoanlægsbudgettet for 2021 udgør 149,5 mill. kr. (netto 136,7 mill. kr.). 
Vi har nogle spændende ting på anlægssiden i Budgettet bl.a.:  
 
• Opførelse af den ny skøjtehal tager form, så den kan benyttes fra en gang i 2023 
• Skolerenovering 
• Pulje til forskellige klima- og energirenoveringsprojekter 
• Et spændende projekt omkring afledning af regnvand i Travbaneparken sammen med Tårnby-

Forsyning 
• Ny kunstgræsbane i Kastrup 
• Legepladser samt rullesportsbane 
• Hertil kommer en lang række øvrige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunale 

bygninger (primært skoler, men også daginstitutioner, Idrætsanlæg m.v.) samt på de kommunale 
veje. 
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I figuren herunder kan du se opdelingen af nettodriftsudgifterne i mill. kr. på de respektive politiske 
udvalg: 

 
Tilskud og udligning – det sikre valg 
 
Vedrørende bloktilskud, udligning og skatteudskrivningsgrundlaget i 2021 har Kommunalbestyrelsen 
valgt statsgaranti, hvilket betyder, at kommunen præcist ved, hvad der kan forventes af større ind-
tægter. Alternativt kunne Kommunalbestyrelsen have valgt selvbudgettering med risiko for at mod-
tage færre indtægter end budgetteret via en efterregulering. Usikkerheden med egne skøn er desu-
den øget markant grundet Covid-19’s påvirkning af samfundsøkonomien. 
  

Økonomiudvalg 
(10 %) 298,0 mill. 

kr.

Teknik- og 
Miljøudvalg (2 %) 

49,5 mill. kr.
Beredskabskom
mission (<1 %) 

14,1 mill. kr.

Børne- og 
Skoleudvalg 

(32 %) 917,5 mill. 
kr.

Kultur- og 
Fritidsudvalg

(5 %) 137,1 mill. 
kr.

Sundheds- og 
Omsorgsudvalg

(30,0 %)
852,1 mill. kr.

Arbejdsmarkeds-
og 

Beskæftigelses-
udvalg (21 %) 
601,7 mill. kr.
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Hvis du vil vide mere, så kan du se tal- og bemærkningsbøger for Budget 2021 på hjemmesiden: 
http://www.taarnby.dk/om-kommunen/oekonomi/kommunens-budget. 

2018 2019 2020 2021

Udskrivningsprocenten for indkomstskat: 23,1% 23,1% 23,1% 23,1%
Kirkeskat: 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%
Grundskyldspromillen: 24‰ 24‰ 24‰ 24‰

Grundskyldspromillen på produktionsjord: 7,2‰ 7,2‰ 7,2‰ 7,2‰
Dækningsafgift af forretnings ejendommes forskelsværdi: 10‰ 10‰ 10‰ 10‰
Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi: 5‰ 5‰ 5‰ 5‰
Dækningsafgift af statslige ejendommes forskelsværdi: 5‰ 5‰ 5‰ 5‰
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi: 12‰ 12‰ 12‰ 12‰
Dækningsafgift af statsejendommes grundværdi: 12‰ 12‰ 12‰ 12‰

Oversigt over skattesatser
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