
 
 
 
 

Side 1 
 

 

DATO: 
09.03.2023 

SAGSNR.: 
00.30.10-Ø00-23-547539 

DOK NR.: 
 

SAGSBEH: 
ASG.OF 

 

 
 
 
 

Prioriteringsforslag 2023 
Økonomisk handleplan 2023 efter 8-3-2023 

 

 
 

 
1. Overordnet udvalgsoversigt ................................................................................................................................. 3 
2. Beskrivelse af prioriteringsforslag ...................................................................................................................... 3 

Nedjustering af driftsudgifter på biblioteker .......................................................................................................... 3 

Reduktion på materialeindkøb resten af 2023 på biblioteker ................................................................................ 5 

Pulje ”Andre kulturelle formål” – beløb spares i 2023 ............................................................................................ 6 

Musikskolen - begrænset indkøb af instrumenter resten af 2023 .......................................................................... 7 

Legepladspuljen ....................................................................................................................................................... 8 

Forbedringspuljen ................................................................................................................................................... 9 

Pladsjustering på dagtilbudsområdet løbende hen over året ............................................................................... 10 

Inventar og forbedringspulje (ikke bruge flere midler i år) på skoleområdet ....................................................... 11 

Samlet legepladspulje (skole, SFO, Klub), ekskl. disponeret til legepladstilsyn .................................................... 12 

IT, udskiftning PC´er til medarbejdere (vurderes at kunne udsættes et år) ......................................................... 13 

IT, udskiftning Chromebooks til elever - vurderes at der kan ske en mindre udskiftning i et enkelt år ............... 14 

IT, udskiftning elektroniske tavler (kan udsættes et år) ........................................................................................ 15 

Indkøb af slamsuger .............................................................................................................................................. 16 

Reducering af renovering af afvandingsledninger ................................................................................................ 17 

Fast lav temperatur i kommunale bygninger ........................................................................................................ 18 

Udskiftning af strandsand...................................................................................................................................... 19 

Brygning af kaffe og opvask på skoler ................................................................................................................... 20 

Nedsætte rengøringsfrekvens på rådhuset ........................................................................................................... 21 

Reducering af rengøring i udstilling Ved Diget 26-30 ............................................................................................ 22 

Notat 



 
 
 
 

Side 2 
 

Ændring i kostpris på Jershøj/Falhøj og Televænget ............................................................................................. 23 

Udenbys borgeres kommuner opkræves for leverede hjælpemidler (mellemkommunal refusion) .................... 24 

Kompressionshjælpemidler: Ophør af støtte ........................................................................................................ 25 

0,5 stilling faldforebyggelseskoordinator .............................................................................................................. 26 

Reduktion Sundhedscenter træningsudstyr og diverse indkøb – engangstiltag i 2023 ........................................ 27 

Stoppe eller justere aktivitetsgodtgørelse til borgere i aktivering ........................................................................ 28 

Opsigelse af IT-systemer, som kun bruges i begrænset omfang ........................................................................... 29 

Øget digitalisering af regningsbetalinger .............................................................................................................. 30 

Ophør af trykte budgetter- og regnskaber ............................................................................................................ 32 

Salg af diverse ejendomme ................................................................................................................................... 33 

Reducerede vikarudgifter ifm. graviditetsgener ................................................................................................... 34 

Ansættelsesstop resten af året for ikke-vikardækkede områder.......................................................................... 35 

 
  



 
 
 
 

Side 3 
 

1. Overordnet udvalgsoversigt  

Nr. Forslag  2023 2024 2025 2026 
1 Tårnby Kommune Biblioteker - nedjustering af driftsudgifter i 2023 -350 0 0 0 

2 Tårnby Kommune biblioteker – 25 % reduktion på materialeindkøb 
resten af 2023      -500 0 0 0 

 
3 Pulje ”Andre kulturelle formål” – det resterende beløb spares i 

2023 -100 0 0 0  

4 Musikskolen - begrænser indkøb af instrumenter resten af 2023 -35 0 0 0  

5 Legepladspuljen -400 0 0 0  

6 Forbedringspuljen -400 0 0 0  

7 Pladsjustering på dagtilbudsområdet løbende hen over året -2.000 0 0 0  

8 Inventar og forbedringspulje (ikke bruge flere midler i år) på skole-
området -1.300 0 0 0  

9 Samlet legepladspulje (skole, SFO, Klub), ekskl. disponeret til le-
gepladstilsyn -750 0 0 0  

10 IT, udskiftning Pc’er til medarbejdere (vurderes at kunne udsættes 
et år) -600 0 0 0  

11 IT, udskiftning Chromebooks til elever - vurderes at der kan ske 
en mindre udskiftning i et enkelt år -600 0 0 0  

12 IT, udskiftning elektroniske tavler (kan udsættes et år) -350 0 0 0  

13 Indkøb af slamsuger -3.600 0 0 0  

14 Reducering af renovering af afvandingsledninger -500 -500 -500 -500  

15 Fast lav temperatur i kommunale bygninger -1.400 -2.400 -2.400 -2.400  

16 Udskiftning af strandsand -220 -220 -220 -220  

17 Brygning af kaffe og opvask på skoler -327 -654 -654 -654  

18 Nedsætte rengøringsfrekvens på rådhuset -239 -478 -478 -478 
19 Reducering af rengøring i udstilling Ved Diget 26-30 -169 -169 -169 -169 
20 Ændring i kostpris på Jershøj/Falhøj og Televænget -27 -46 -46 -46  

21 Udenbys borgeres kommuner opkræves for leverede hjælpemid-
ler (mellemkommunal refusion) -100 -200 -200 -200  

22 Kompressionshjælpemidler: Ophør af støtte -500 -750 -750 -750  

23 0,5 stilling faldforebyggelseskoordinator -250 -250 -250 -250  

24 Reduktion Sundhedscenter træningsudstyr og diverse indkøb – 
engangstiltag i 2023 -250 0 0 0  

25 Stoppe eller justere aktivitetsgodtgørelse til borgere i aktivering -400 -700 -700 -700  

26 Opsigelse af IT-systemer, som kun bruges i begrænset omfang -90 -250 -250 -250  

27 Øget digitalisering af regningsbetalinger -200 -1.100 -1.100 -1.100  

28 Ophør af trykte budgetter- og regnskaber -86 -86 -86 -86  

29 Salg af diverse ejendomme -9.980 0 0 0  

30 Reducerede vikarudgifter ifm. graviditetsgener -390 -780 -780 -780  

31 Ansættelsesstop resten af året for ikke-vikardækkede områder -13.000 0 0 0  

ØK I alt -39.113 -8.583 -8.583 -8.583  
ØK I alt serviceramme -23.283 -7.383 -7.383 -7.383  

2. Beskrivelse af prioriteringsforslag 

Forslag Nedjustering af driftsudgifter på biblioteker  Forslag nr. 1 
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Udvalgsområde Kultur- og Fritidsudvalget Center CKF 

Serviceområde Folkebiblioteker Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -350 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -350 0 0 0 
Servicedriftsramme (1.000 kr.) -350 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er hvert år afsat driftsudgifter til administration, udskiftning og vedligeholdelse af inventar m.v. 
Beløbet kan reduceres et enkelt år, men er fremadrettet nødvendigt, blandt andet på grund af stort slid. 
 
Målgruppe 
De mange tusinde borgere der benytter Tårnby Kommunebiblioteker. 
 
Økonomisk effekt 
Der spares 350.000 kr. på øvrige driftsudgifter ved Tårnby Kommune Biblioteker. Beløbet spares fra  
diverse konti med driftsudgifter f.eks. inventar, adm. udgifter og lignende. Der er samlet afsat ca. 1 mio. 
kr. på kontiene i 2023 
 
Konsekvenser 
Beløbet kan spares i 2023, men ikke i 2024.  
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
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Forslag Reduktion på materialeindkøb resten af 2023 
på biblioteker      
 

Forslag nr. 2 

Udvalgsområde Kultur og Fritidsudvalget Center CKF 

Serviceområde Folkebiblioteker Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -500 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -500 0 0 0 
Servicedriftsramme (1.000 kr.) -500 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Tårnby Kommunebiblioteker indkøber løbende materialer, digitale og fysiske, til udlån. Langt den største 
efterspørgsel er på de nye materialer. 
 
Målgruppe 
Brugere af biblioteker i kommunen. 
 
Økonomisk effekt 
I 2023 vil materialeindkøbet kunne reduceres med 25%. Beløbet tages af de forskellige materialekonti, 
der vedrører Bøger mv. voksne, Bøger mv. børn samt Medier (spil, film og musik). 
 
Konsekvenser 
Der vil blive indkøbt et færre antal eksemplarer af de populære titler, og nogle titler vil slet ikke blive ind-
købt. Ventelisterne til reserverede materialer vil blive længere. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
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Forslag Pulje ”Andre kulturelle formål” – beløb spares 
i 2023 

Forslag nr. 3 

Udvalg Kultur og fritidsudvalget Center CKF 

Serviceområde Kultur Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:  
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter/normering 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -100 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -100 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -100 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Budgettet er afsat med henblik på at støtte og supplere kulturelle aktiviteter i Tårnby Kommune. 
 
Målgruppe 
 
Økonomisk effekt 
Der kan spares et beløb på 100.000 kr. i 2023. Det resterende beløb er til de tilskud, der allerede er 
disponeret. 
 
Konsekvenser 
Der vil i 2023 være ca. 75.000 kr. til tilskud på kontoen, der er disponeret. 
 
Afledte konsekvenser 
Mindre kulturel aktivitet i Tårnby. Det er svært at sige, hvilke ansøgninger der dukker op fra foreninger, 
institutioner og foreninger. Vurderingen er, at beløbet godt kan beskæres som anført i et enkelt år uden 
store konsekvenser. 
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Forslag Musikskolen - begrænset indkøb af instru-
menter resten af 2023 

Forslag nr. 4 

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Center CKF 

Serviceområde Kultur Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser:  
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter/normering 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -35 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -35 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -35 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der anvendes hvert år et beløb til udskiftning af udtjente instrumenter og vedligeholdelse af instrumenter. 
 
Målgruppe 
Børn og unge 0 – 25-årige. 
 
Økonomisk effekt 
Tårnby Musikskole har et samlet budget på 150.000 kr. til køb af instrumenter, reparationer og vedlige-
hold. Der ville i år kunne laves en besparelse på 35.000 kr. 
 
Konsekvenser 
En evt. besparelse vil blive taget ud af musikskolens samlede budget til instrumentkøb og vedligehold. 
Konsekvensen af en evt. besparelse vil betyde en generelt dårligere vedligeholdelsesstand på musiksko-
lens instrumenter. Pt. er der ca. 100 elever, der lejer instrumenter. 

Afledte konsekvenser 
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Forslag Legepladspuljen Forslag nr.  5 

Udvalg Økonomiudvalget Center CDP 

Serviceområde Anlæg – Center for Dagtilbud og Pædagogik Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter -400 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -400 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er afsat en legepladspulje til dagtilbudsområdet på ca. 750.000 kr.  
 
Målgruppe 
Dagtilbuddene - børn og personale. 
 
Økonomisk effekt 
Der er allerede disponeret ca. 40.000 kr. af de afsatte midler. Af det resterende beløb foreslås det at 2/3. 
del af midlerne til forbedringer ikke anvendes, hvilket vil svare til mindreudgift på ca.  
400.000 kr. i 2023. 
 
Der er tilbageholdt 1/3 af puljen til nedrivning af legeredskaber, som eventuelt skal nedtages pga. råd, 
samt mindre forbedringer af ødelagte redskaber. 
 
Konsekvenser 
Legepladserne bliver ikke vedligeholdt og renoveret i 2023 ud over det decideret nødvendige. 
 
Afledte konsekvenser  
Ingen. 
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Forslag Forbedringspuljen Forslag nr.  6 

Udvalg Børne- og Skoleudvalget Center CDP 

Serviceområde Daginstitution og klubber Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -400 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -400 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -400 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er afsat en forbedringspulje til dagtilbudsområdet på ca. 450.000 kr.  
 
Målgruppe 
Dagtilbud - børn og personale. 
 
Økonomisk effekt 
Det foreslås at 8/9 del af midlerne til forbedringer ikke anvendes. Der tilbageholdes 1/9. del, svarende til 
kr. 50.000 til pludseligt opståede skader, fejl og mangler. 
 
Konsekvenser 
Der vil gå længere tid, før dagtilbuddenes ønsker til forbedringer udføres.  
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  
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Forslag Pladsjustering på dagtilbudsområdet løbende 
hen over året 

Forslag nr.  7 

Udvalg Børne- og Skoleudvalget Center CDP 

Serviceområde Daginstitution og klubber Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -2.000 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -2.000 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -2.000 0 0 0 
Normering -4,5    

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
 
Indhold og baggrund 
Dette forslag går ud på i 2023 at give Center for Dagtilbud og Pædagogik mulighed for administrativt at 
nednormere de dagtilbud der har ledige stillinger i kortere og længere perioder.  
 
Dagtilbudsområdet (0-5 års området) har hen over året mange ledige plader i forbindelse med opryknin-
gen af børn fra børnehave til SFO. Da oprykningen af årgangen af kommende skolebørn til SFO foregår 
i en forholdsvis kort periode (marts - maj måned) genereres der ledige pladser hen over året, idet børnene 
til børnehave oprykkes i marts, april og maj måned i forbindelse med deres fyldte 3. år.   
 
Der er i 2023 en forventning om, at antallet af ledige pladser vil udgøre en forholdsmæssig stor andel som 
kan mindskes ved at foretage en løbende pladsjustering hen over året. Ledige pladser giver en mindre-
indtægt i form af manglende forældrebetalinger.  
 
Det skal oplyses, at der i 2022 har været et faldende fødselstal og derudover er det en lille årgang, der 
skal oprykkes til børnehave. Der er i forhold til dette justeret i pladskapaciteten (mødesag behandles i 
marts/april måned 2023) jf. demografimodel, men det vurderes muligt at reducere yderligere i pladserne, 
hvis det kan gøres mere fleksibelt hen over året.  
 
Det skal samtidig oplyses, at mange af dagtilbuddene har en rekrutteringsudfordring, hvorfor der med 
fordel kan nedjusteres på antallet af børn i kombination med ledige pædagog stillinger.   
  
Målgruppe 
0-5 års området, de større dagtilbud, primært børnehuse.  
 
Økonomisk effekt 
Den manglende forældrebetaling, herunder ledige pladser adresseres.  
 
Konsekvenser 
Færre ledige pladser og en højere belægningsprocent, der svarer overens med dagtilbuddets børnetal.  
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Forslag Inventar og forbedringspulje (ikke bruge flere 
midler i år) på skoleområdet 

Forslag nr.  8 

Udvalg Børne- og Skoleudvalget Center CSF 

Serviceområde Almindelig undervisning Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -1.300 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -1.300 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -1.300 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Børne- og Skoleudvalget råder over en inventar- og forbedringspulje på 1,5 mio. kr.  
 
Puljen benyttes bl.a. til gardiner/rullegardiner/solafskærmning, renovering af personalerum, møbler til 
personale, skærmvægge mm. Puljen fordeles efter ansøgning fra skolerne på normalt tre tidspunkter af 
året. 
 
De resterende 0,2 mio. kr. er allerede disponeret til konkrete tiltag. 
 
Målgruppe 
Skoleelever og SFO-børn. 
 
Økonomisk effekt 
Det foreslås at 1,3 mio. kr. ikke benyttes i 2023. 
 
Konsekvenser 
Skolerne vil ikke have mulighed for at ansøge Børne- og Skoleudvalget om tilskud til inventar og diverse 
forbedringer. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  
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Forslag Samlet legepladspulje (skole, SFO, Klub), 
ekskl. disponeret til legepladstilsyn 

Forslag nr.  9 

Udvalg Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget Center CSF 

Serviceområde Almindelig undervisning og Anlæg – Center for 
Dagtilbud og Pædagogik 

Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -500 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -500 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -500 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter -250 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -250 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Børne- og Skoleudvalget råder over legepladspuljer på samlet 0,8 mio. kr. vedr. skole-, SFO- og fritids-
klubområdet. Puljen benyttes efter ansøgning, til både reparationer, udvidelser og nyetablering af lege-
pladser og legeområder. En del af midlerne disponeres også til legepladstilsyn, så kommunen sikrer, at 
de lovpligtige forskrifter overholdes. 
 
Målgruppe 
Skoleelever og SFO-børn. 
 
Økonomisk effekt 
Der er disponeret over en del af midlerne til legepladstilsyn, men det er forventningen af 0,75 mio. kr. kan 
undlades at blive benyttet i 2023. 
 
Konsekvenser 
Ingen nye eller renoverede legepladser/legeområder i 2023. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  
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Forslag IT, udskiftning PC´er til medarbejdere (vurde-
res at kunne udsættes et år) 

Forslag nr.  10 

Udvalg Børne- og Skoleudvalget Center CSF 

Serviceområde Almindelig undervisning Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -600 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -600 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -600 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er afsat 0,9 mio. kr. til udskiftning af personale PC´er, der har en levetid på ca. 4 år. 
 
Lærere og pædagoger i CSF har alle en personlig PC til undervisning og arbejdet omkring børn - herunder 
arbejdet på digitale platforme og i Aula. 
 
Pædagogerne har tidligere været udstyret med en Chromebook, da det er en billigere løsning, og deres 
behov ift. undervisning ikke er det samme som lærernes. Dette har for få år siden vist sig at være en 
GDPR-udfordring, hvilket har gjort det nødvendigt, at alle pædagoger bliver udstyret med en PC. Proces-
sen med overgang fra Chromebook til PC pågår pt., samtidig med generel udskiftning af PC´er. 
 
Målgruppe 
Lærere og pædagoger. 
 
Økonomisk effekt 
Det foreslås at 0,6 mio. kr. ikke benyttes i 2023. 
 
Konsekvenser 
Lærere og pædagoger vil risikere at opleve udfordringer med udstyr, der normalt har en levetid på ca. 4 
år. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
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Forslag IT, udskiftning Chromebooks til elever - vur-
deres at der kan ske en mindre udskiftning i 
et enkelt år 

Forslag nr.  11 

Udvalg Økonomiudvalget Center CSF 

Serviceområde Anlæg – Center for Skole og Fritidsliv Serviceramme (J/N) N 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter -600 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -600 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der afsættes hvert år 2,5 mio. kr. til løbende udskiftning af elevernes Chromebooks. 
 
Det vurderes, at levetiden på Chromebooks kan strækkes, og der dermed kan prioriteres et mindre forbrug 
i 2023. 
 
Målgruppe 
Skoleelever. 
 
Økonomisk effekt 
Det foreslås at 0,6 mio. kr. ikke benyttes i 2023. 
 
Konsekvenser 
Risiko for tekniske vanskeligheder med at få Chromebooks til at strække ud over det 4. leveår. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  



 
 
 
 

Side 15 
 

Forslag IT, udskiftning elektroniske tavler (kan udsæt-
tes et år) 

Forslag nr.  12 

Udvalg Børne- og Skoleudvalget Center CSF 

Serviceområde Almindelig undervisning Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -350 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -350 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -350 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er afsat 0,8 mio. kr. til indkøb og udskiftning af elektroniske tavler i klasse- og faglokaler. 
 
Målgruppe 
Skoleelever  
 
Økonomisk effekt 
Da der er behov for en grad af udskiftning, foreslås det, at 0,35 mio. kr. ikke benyttes i år 2023. 
 
Konsekvenser 
Der kan komme udfordringer med brugen af nuværende forældede tavler. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  



 
 
 
 

Side 16 
 

Forslag Indkøb af slamsuger Forslag nr.  13 

Udvalg Økonomiudvalget Center BMK 

Serviceområde Anlæg Serviceramme (J/N) N 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter -3.600 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -3.600 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Slamsuger er 15 år gammel og trænger til udskiftning, da den ikke lever op til de krav, der er og vil komme 
i fremtiden. Der er afsat 3,6 mio. kr. på investeringsoversigten til indkøb af ny slamsuger. 
 
Det undersøges nærmere, hvordan opgaven vedr. slamsugning skal foregå fremover. Om kommunen 
skal købe en ny slamsuger, lease en slamsuger eller slamsugningsopgaverne skal løses på anden vis. 
 
Målgruppe 
Borgere. 
 
Økonomisk effekt 
Ved at aflyse indkøb af slamsuger vil der kunne spare anlægsmidler for 3,6 mio. kr. i 2023. Den drifts-
mæssige effekt undersøges nærmere.  
 
Konsekvenser 
Der vil være merudgifter til reparation af eksisterende slamsuger forbundet med udskydelse af indkøb af 
slamsuger.  
 

  



 
 
 
 

Side 17 
 

Forslag Reducering af renovering af afvandingsled-
ninger 

Forslag nr.  14 

Udvalg Økonomiudvalget Center BMK 

Serviceområde Anlæg Serviceramme (J/N) N 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter -500 -500 -500 -500 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -500 -500 -500 -500 

 
Indhold og baggrund 
De afsatte midler til renovering af afvandingsledninger kan reduceres med 0,5 mio. kr. som skal ses i 
sammenhæng med besparelsesforslag om at spare slidlagsudskiftning på Amager Strandvej konkret i 
2023. For årene fremover vil det desuden være muligt at gennemføre en generel reducering af renovering 
af afvandingsledninger. 
 
Målgruppe 
Trafikanter. 
 
Økonomisk effekt 
En umiddelbar besparelse i 2023 på anlægsprojektet Afvandingsledninger, som skal opfattes som en 
udskydelse af forbrug til senere. Besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023. 
 
Der er afsat 2,5 mio. kr. til projektet årligt.  
 
Konsekvenser 
Færre afvandingsledninger kan repareres ved udlægning af slidlag. Alternativt bliver der udlagt færre 
slidlag. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
  



 
 
 
 

Side 18 
 

Forslag Fast lav temperatur i kommunale bygninger Forslag nr.  15 

Udvalg Flere Center BMK 

Serviceområde Flere Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -1.400 -2.400 -2.400 -2.400 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -1.400 -2.400 -2.400 -2.400 
Serviceramme (1.000 kr.) -1.400 -2.400 -2.400 -2.400 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Fastholdelse af temperaturpolitik på 19 grader i kommunens bygninger (undtaget er plejehjem og vugge-
stuer). Siden oktober måned har kommunen haft 19 grader i lokalerne som mål, og indtil videre har det 
givet en månedlig besparelse på ca. 400.000 kr. (gaspris 13 kr./m3). Varmesæsonen strækker sig fra midt 
oktober til midt april.  
 
Selve varmestyringen foregår i et samspil mellem kommunens varmestyringssoftware (Kiona) og varme-
mestrene samt brugerne.  
 
Målgruppe 
Brugere af kommunale bygninger. 
 
Økonomisk effekt 
Årlig besparelse på ca. 2,4 mio. kr. I 2023 vil besparelsen være 1,4 mio. kr. (3,5 x 0,4 mio. kr. - april-
december).  
 
Konsekvenser 
Det kræver, at man klæder sig på efter årstiden.  
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  



 
 
 
 

Side 19 
 

Forslag Udskiftning af strandsand Forslag nr.  16 

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Center BMK 

Serviceområde Rekreative områder Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -220 -220 -220 -220 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -220 -220 -220 -220 
Serviceramme (1.000 kr.) -220 -220 -220 -220 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er afsat midler til genetablering af strandsand i tilfælde af, at der kommer en storm, og vandet skyller 
strandsand ud. Det foreslås at konto nulstilles. 
 
Målgruppe 
Brugere af Kastrup Strand. 
 
Økonomisk effekt 
Der er afsat 220.000 kr. til genetablering af strandsand. Besparelsesforslag kan effektueres fuldt ud fra 
2023. 
 
Konsekvenser 
Hvis der kommer en storm, så kan man ikke reetablere stranden indenfor driftsbudgettet. 
 
Afledte konsekvenser 
Der vil mangle sand på stranden. 
  



 
 
 
 

Side 20 
 

Forslag Brygning af kaffe og opvask på skoler Forslag nr.  17 

Udvalg Børne- og Skoleudvalget 
 

Center BMK 

Serviceområde Almindelig undervisning Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -327 -654 -654 -654 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -327 -654 -654 -654 
Serviceramme (1.000 kr.) -327 -654 -654 -654 
Normering -0,8 -1,7 -1,7 -1,7 

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er afsat rengøringsnormering til opvask og brygning af kaffe på skolerne. Det foreslås, at lærere og 
andet personale selv forestår opvask og brygning af kaffe og dermed reducerer normering til rengøring 
på samtlige skoler.  
 
Målgruppe 
Personale på skolerne. 
 
Økonomisk effekt 
Der kan reduceres 1,657 normering for alle skoler svarende til 654.000 kr. med årseffekt. (Nordregårds-
skolen 0,207, Skelgårdsskolen 0,259, Pilegårdsskolen 0,207, Løjtegårdsskolen 0,155, Korsvejens skole 
0,207, Kastrupgårdsskolen 0,311 og Skottegårdsskolen 0,311). 
Der forventes halv effekt i 2023. 
 
Konsekvenser 
Serviceforringelse for lærere og andet personale på skolerne. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  



 
 
 
 

Side 21 
 

Forslag Nedsætte rengøringsfrekvens på rådhuset Forslag nr.  18 

Udvalg Økonomiudvalget Center BMK 

Serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -239 -478 -478 -478 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -239 -478 -478 -478 
Serviceramme (1.000 kr.) -239 -478 -478 -478 
Normering -0,6 -1,2 -1.2 -1.2 

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der gøres pt. rent hver anden dag på rådhuset. Skraldespande tømmes og toiletter rengøres dagligt. 
Borgerområder, chefkontorer og udvalgsværelser rengøres dagligt. 
 
Ved at nedsætte rengøringsfrekvens på rådhuset i de ikke borgerbetjente lokaler og gange, kan der re-
duceres på normering til rengøring. Bygning A stuen, direktion og udvalgsværelser rengøres dagligt. Re-
sten af rådhuset rengøres 1 gang ugentligt. Tømning af skraldespande og rengøring af toiletter på hele 
rådhuset gøres dagligt. 
 
Målgruppe 
Rådhusets ansatte. 
 
Økonomisk effekt 
Ved at nedsætte rengøringsfrekvens på rådhuset vil det give en årlig besparelse på rengøringsnormering 
på 1,225 svarende til 478.000 kr. 
I 2023 vil besparelsen kunne effektueres med 239.000 kr. 
 
Konsekvenser 
Ingen. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  



 
 
 
 

Side 22 
 

Forslag Reducering af rengøring i udstilling Ved Diget 
26-30 

Forslag nr.  19 

Udvalg Økonomiudvalget Center BMK 

Serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -169 -169 -169 -169 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -169 -169 -169 -169 
Serviceramme (1.000 kr.) -169 -169 -169 -169 
Normering -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er budgetteret med løn til rengøring fem dage om ugen i bygningen. Udstillingen holder kun åbent en 
dag om ugen. Midler til rengøring kan reduceres fra fem dage til én dag. 
 
Målgruppe 
Personale og besøgende til udstillingen. 
 
Økonomisk effekt 
Der er budgetteret med 211.000 kr. til løn til rengøring. Der kan reduceres med 169.000 kr. 
 
Konsekvenser 
Ingen. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
  



 
 
 
 

Side 23 
 

Forslag Ændring i kostpris på Jershøj/Falhøj og Tele-
vænget 

Forslag nr.  20 

Udvalg Sundheds- & Omsorgsudvalget Center SIU 

Serviceområde Voksenhandicap Serviceramme (J/N) J 

 
 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter -27 -46 -46 -46 
I alt (1.000 kr.) -27 -46 -46 -46 
Serviceramme (1.000 kr.) -27 -46 -46 -46 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Kostprisen på Jershøj/Falhøj og Televænget har ikke været fremskrevet siden 2018.  
 
Målgruppe 
Borgere i botilbud på Jershøj/Falhøj og Televænget. 
 
Økonomisk effekt 
Såfremt kostprisen fremskrives til 2023-niveau, hæves denne med 26.800 kr. for året, da effekten vil være 
fra 1. maj. Fra 2024 og frem vil effekten være 46.200 kr. årligt.  
 
Der er i beregningen modregnet et fald i huslejen for de borgere, som grundet lav indtægt vil opleve et 
fald i huslejen.    
 
Konsekvenser 
Beløbet, som kommunen opkræver borgerne for kost, hæves.  
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
  



 
 
 
 

Side 24 
 

Forslag Udenbys borgeres kommuner opkræves for 
leverede hjælpemidler (mellemkommunal re-
fusion) 

Forslag nr. 21 

Udvalg Sundheds- og Omsorgsudvalget Center ROS 

Serviceområde Hjælpemidler Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter -100 -200 -200 -200 
I alt (1000 kr.) -100 -200 -200 -200 
Servicedriftsramme (1000 kr.) -100 -200 -200 -200 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Tårnby Kommune leverer diverse hjælpemidler til borgere fra andre kommuner, der har ophold i kommu-
nen.  I henhold til Retssikkerhedslovens §9c har kommunerne mulighed for at opkræve hjemkommunerne 
for disse hjælpemidler. Tårnby Kommune har i modsætning til andre kommuner indtil videre ikke opkrævet 
dette. 
 
Målgruppe 
Plejehjem: Borgere hjemhørende i andre kommuner.  
 
Økonomisk effekt 
Der modtages en indtægt vedrørende hjælpemidler. Niveauet er skønnet på baggrund af stikprøve på 
aktuelle borgere fra andre kommuner. 
 
Konsekvenser 
Øget indtægt. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Side 25 
 

Forslag Kompressionshjælpemidler: Ophør af støtte Forslag nr. 22 

Udvalg Sundheds- og Omsorgsudvalget Center ROS 

Serviceområde Hjælpemidler Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi (1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -500 -750 -750 -750 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -500 -750 -750 -750 
Servicedriftsramme (1.000 kr.) -500 -750 -750 -750 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Ifølge servicelovens §112 er kommunerne forpligtede til at give støtte til hjælpemidler. Det er imidlertid 
blevet afgjort ved Ankestyrelsens principafgørelse 20-22, at kompressionshjælpemidler i langt de fleste 
tilfælde er et behandlingsredskab, og derfor ikke er omfattet af nævnte paragraf, hvorfor kommunen kan 
ophøre med at give støtte. Der arbejdes generelt på at indarbejde denne nye principafgørelse i de øvrige 
kommuner i Sydklyngen. 
 
Målgruppe 
Borgere i hjemmeplejen og plejehjem. 
 
Økonomisk effekt 
Reduktion af udgifterne til hjælpemidler. Besparelsen er skønnet ud fra udgiftsniveauet i 2022. 
 
Konsekvenser 
Omfattede borgere får ikke længere støtte til nævnte hjælpemidler og skal selv betale for ydelsen eller få 
denne bevilliget af regionen (praktiserende læge). 
 
Afledte konsekvenser 
Eventuelt forringet helbred hos borgere, der af økonomiske årsager fravælger nævnte hjælpemidler. 
Øgede administrative opgaver.  
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Forslag 0,5 stilling faldforebyggelseskoordinator Forslag nr. 23 

Udvalg Sundheds- og Omsorgsudvalget Center ROS 

Serviceområde Rehabilitering og Sundhed Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi (1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -250 -250 -250 -250 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -250 -250 -250 -250 
Servicedriftsramme (1.000 kr.) -250 -250 -250 -250 
Normering -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Der er tale om en halv vakant stilling. Der vil blive fundet ressourcer internt til fremadrettet at løse opgaven 
på et bredere niveau. 
 
Målgruppe 
Ældre borgere i kommunen. 
 
Økonomisk effekt 
Besparelse på lønbudgettet. 
 
Konsekvenser 
Forventet få eller ingen, da opgaven søges løst indenfor de eksisterende indsatser. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
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 Forslag Reduktion Sundhedscenter træningsudstyr 
og diverse indkøb – engangstiltag i 2023 
 

Forslag nr.  24 

Udvalg Sundheds- og Omsorgsudvalget Center ROS 

Serviceområde Rehabilitering og Sundhed Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -250 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -250 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -250 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Udgifterne til indkøb af træningsudstyr samt diverse indkøb på genoptræningsområdet Sundhedscente-
ret reduceres i 2023. Der er tale om en engangsbesparelse i 2023. 
 
Målgruppe 
Borgere, der modtager genoptræningstilbud. 
 
Økonomisk effekt 
Reduktion af driftsudgifterne i 2023. Der er afsat ca. 1 mio. kr. i 2023. 
 
Konsekvenser 
Borgerne vil eventuelt kunne bemærke slidt eller manglende udstyr. 
 
Afledte konsekvenser 
En reduktion af det løbende vedligehold af materiel i 2023 vil eventuelt kunne forårsage øgede udgifter i 
2024 på grund af forøget slid.  
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Forslag Stoppe eller justere aktivitetsgodtgørelse til 
borgere i aktivering 

Forslag nr.  25 

Udvalg Arbejdsmarked- og Beskæftigelsesudvalget Center CBB 

Serviceområde Arbejdsmarked og Sygedagpenge Serviceramme (J/N) N 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -450 -750 -750 -750 
Indtægter 50 50 50 50 
I alt (1.000 kr.) -400 -700 -700 -700 
Serviceramme (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Merudgiftsgodtgørelsen er en kan bestemmelse, som vi kan give borgeren. 
 
Den enkelte kommune fastsætter retningslinjer for, hvem der kan få, hvornår de kan få, og hvor meget 
de kan få, jf. de betingelser der er fastsat i loven. Merudgiftsgodtgørelsen kan maksimalt udgøre 1000 
kr. pr. måned pr. borger i aktivitet. Merudgiftsgodtgørelsen kan godt gives samtidigt med transportgodt-
gørelse, som borgerne er berettiget til, hvis borgeren har mere end 24 km til tilbuddet. 
 
I 2022 brugte vi ca. 750.000 kr. på merudgiftsgodtgørelse.  
 
Der er findes ingen retningslinjer i Jobcentret for denne godtgørelse. Ud fra tallene ser det ud som om, 
vi giver 1.000 kr., hver gang en borger, der er berettiget til godtgørelsen, er i aktivitet uanset afstanden. 
Borgeren modtager samtidig transportgodtgørelse, hvis borgeren tilhører en af de berettigede målgrup-
per.  
 
Det er vurderingen, at udgiften vil kunne nedbringes, så der kun gives tilskud til de faktiske transportud-
gifter som fx zoneafregning for borgere, der skal i forløb uden for Tårnby kommune, således at der ikke 
gives tilskud til borgere, som er i tilbud indenfor kommunegrænsen.  
 
Målgruppe 
Målgruppen er de modtagere af overførselsindkomster der er i aktivering. 
 
Økonomisk effekt 
 
Effekt i 2023: 
Ophør af aktivitetsgodtgørelse  -450.000 
Mindre refusion som følge af ophør  50.000 
I alt  -400.000 
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Forslag Opsigelse af IT-systemer, som kun bruges i 
begrænset omfang 
 

Forslag nr.  26 

Udvalg Økonomiudvalget Center CUD 

Serviceområde Alle Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -90 -250 -250 -250 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -90 -250 -250 -250 
Serviceramme (1.000 kr.) -90 -250 -250 -250 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Kommunen betaler for brugen af en lang række IT-systemer. Enkelte af disse systemer bruges kun i be-
grænset omfang, fx til opslag af historisk data. Forvaltningen vil afsøge, om kontrakterne til disse syste-
mer kan nedgraderes til en kiggeadgang eller eventuelt helt opsiges. Der er allerede identificeret ét kon-
kret system, der kan realisere halvdelen af besparelsen. Det vurderes, at ændringen i systemadgange 
vil være til minimal gene for medarbejderne. 
 
Målgruppe 
Alle centre i organisationen. 
 
Økonomisk effekt 
Der er typisk omkring 6 måneders opsigelsesvarsel på kommunens IT-kontrakter. Opsigelse eller ned-
gradering til billigere kontrakter for IT-systemer vil derfor give en besparelse fra og med 6 måneder efter 
opsigelsen. Centret regner med, at der vil være en besparelse på 250.000 kr. årligt, når tiltaget har fuld 
effekt.  
 
Konsekvenser 
Ingen. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  
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Forslag Øget digitalisering af regningsbetalinger Forslag nr.  27 

Udvalg Økonomiudvalget Center ØDU 

Serviceområde Flere Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -300 -1.300 -1.300 -1.300 
Øvr. driftsudgifter 100 200 200 200 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -200 -1.100 -1.100 -1.100 
Serviceramme (1.000 kr.) -200 -1.100 -1.100 -1.100 
Normering -0,7 -2,8 -2,8 -2,8 

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Fakturabehandling er en af de ressourcekrævende administrative processer i en kommune. KMD LetBe-
taling er en overbygning til KMD Opus Økonom og KMD Indkøbsanalyse. Ved hjælp af erfaringerne fra 
OPUS Økonomi samt anvendelse af kunstig intelligens og machine learning kan systemet generere au-
tomatisk kontering og bogføring af en lang række faktura i Opus Økonomi.  
 
KMD LetBetaling er tilpasset og optimeret til KMD Opus kontering, kontoplan mv. og kræver således ikke 
tilpasning, men kan anvendes direkte på denne IT-platform. Rapportering og statistik på KMD LetBetaling 
er fuldt integreret i KMD Opus Økonomi.  
 
Målgruppe 
Fakturabehandlere i hele kommunen. 
 
Økonomisk effekt 
Tårnby Kommune modtager årligt ca. 80.000 fakturaer ekskl. de regninger på beskæftigelses- og handi-
capområdet, som allerede er digitaliseret samt dagtilbudsområdet hvor den administrative opgave oftest 
løses af en faglig leder, og derfor frigør tid til pædagogik og ikke øvrig administration. Det er meget for-
skelligt, hvor lang tid det tager at behandle en faktura – nogle kan behandles lynhurtigt og andre kan tage 
lang tid. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skønnes til 8-10 minutter. 
 
KL anvender en standard kommunal bilagsbehandlingstakst på 400 kr. pr. time og en automatiseringsgrad 
på ca. 60 % af fakturabehandlingen. 
 
Standardtaksten, som er inklusiv pension og overhead, lyder relativ høj i Tårnby regi, hvorfor den sættes 
til 300 kr./time. Ved en automatiseringsgrad på 60% kan den direkte besparelse ved at indføre LetBetaling 
således beregnes til:  
 
Besparelse LetBetaling: 80.000 fakturaer x 0,6 x 0,15 time x 300 kr. = 2,2 mio. kr. Denne besparelse vil 
skulle fordeles ud på alle de regningsbetalende enheder i kommunen efter faktura-andel, hvilket er enkelt 
for de totalrammestyrede dele. For de normeringsstyrede dele kan der blive behov for lokale tilpasninger 
i ansættelser, fx nedgang i tid, da opgaven varetages i små enheder eller enkeltpersoner.  
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Udover investeringen i løsningen vil der skulle ske en styrkelse af den centrale systemunderstøttelse. Det 
vil for det første ske ved central controlling for at sikre korrekt regningsbetalingen, hvilket vil være afgø-
rende af hensyn til borgere, leverandører og revision, idet der ikke længere vil ske anden decentral kontrol 
end den almindelige stikprøvekontrol ifm. ledelsestilsyn. Derudover vil der være en opgave som super-
bruger af systemet, for at sikre løbende tilretning og tilpasning af systemet, herunder ændrede konterings-
regler fra ministeriet, samt kobling til kommunens øvrige dataunderstørrelse, som fx NemØkonomi og 
OPUS Økonomi. 
 
Endelig forudsættes en gevinstrealisering svarende til 80-20, hvor 20% af digitaliseringsgevinsten forbli-
ver lokalt.   
 
Implementering af KMD LetBetaling vil tidligst kunne ske fra oktober 2023, derfor bliver den skønnede 
besparelse ved indførelse i 2023 og frem: 
 
I mio. kr. Fra oktober 2023 2024 og frem 
Engangsudgift 0,1   
Årlig betaling   0,2 
Merudgift central controlling (1,0 normering) 0,1 0,5 
Ressourcebesparelse decentral (100%) ( -4,8 normeringer) -0,5 -2,2 
20% gevinstrealisering bliver i decentrale led (1,0 normering) 0,1 0,4 
Netto besparelse -0,2 -1,1 

 
Konsekvenser 
Med værktøjet KMD LetBetaling kan en stor del af kommunens fakturabehandling yderligere digitaliseres 
og øget digitalisering kan være en metode til at forenkle og effektivisere administrative processer. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen.  
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Forslag Ophør af trykte budgetter- og regnskaber Forslag nr.  28 
 

Udvalg Økonomiudvalget Center ØDU 

Serviceområde Administrativ organisation Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter -86 -86 -86 -86 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -86 -86 -86 -86 
Serviceramme (1.000 kr.) -86 -86 -86 -86 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
I lyset af den stigende digitalisering – herunder offentliggørelse af vedtagne budgetter og regnskaber på 
kommunens hjemmeside, foreslås det helt at undlade trykning af de 2 x 150 eksemplarer af henholdsvis 
Årsregnskab (grøn talbog og rød bemærkningsbog) samt Årsbudget (gul talbog og orange bemærknings-
bog) om året. 
 
En reduktion i antal trykte bøger vil ikke have den store effekt, da det er selve opsætningen af materialet 
hos trykker, der koster mest. 
 
Såfremt der skulle være behov for fysiske eksemplarer, kan disse nemt printes fra SBSYS og sættes i 
mapper lokalt. Der har desuden været utrolig lav efterspørgsel på materialet i de senere år, så størstede-
len af det trykte materiale er blevet kasseret efterfølgende. 
  
Målgruppe 
Politikere, direktion, centerchefer, administrative økonomimedarbejdere samt i yderst begrænset omfang 
borgere. 
 
Økonomisk effekt 
En årlig besparelse på 86.000 kr. fremadrettet. 
 
Konsekvenser 
Reducerer den fysiske trykning. 
 
Afledte konsekvenser 
Positivt klimaaftryk. 
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Forslag Salg af diverse ejendomme Forslag nr.  29 

Udvalg Økonomiudvalget Center CPK 

Serviceområde  Serviceramme (J/N) N 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter 0 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) 0 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter -9.980 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -9.980 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Kommunen afsøger muligheden for at frasælge flere ejendomme. Konkret afsøges muligheden for salg 
på følgende ejendomme: 
 
 Tømmerupstræde 11 – landbrugsareal på 2.830 m² beliggende i landzone.  
 Saltværksvej 191 er på nuværende tidspunkt ubenyttet men har tidligere været udlejet til Erhvervs-

skolen af 2011, og før det har været benyttet til midlertidig indkvartering af flygtninge. 
 Løjtegårdsvej 34 – beboelsesejendom. Ejendommen har tidligere været anvendt til projekt ”Med-

vind” og efterfølgende indrettet til midlertidige flygtningeboliger. Ejendommen er beliggende ved 
siden af Løjtegårdsskolen og har stået ubenyttet i et par år. 

 Nyhøj Allé 12 – Tidligere spejderhytte beliggende på stor grund. Bygningen bør nedrives og 
grunden kan sælges som én stor parcelhusgrund eller evt. udstykkes i to mindre. 

 
 
Målgruppe 
 
Økonomisk effekt 
Den samlede salgsindtægt for ejendommene skønnes til ca. 10 mio. kr., men vil være afhængig af kon-
krete salg og forhandlinger. 
 
Konsekvenser 
Grundene bliver solgt.  
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
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Forslag Reducerede vikarudgifter ifm. graviditetsge-
ner 

Forslag nr.  30 

Udvalg Økonomiudvalget Center CHR 

Serviceområde Administrativ organisation Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -390 -780 -780 -780 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -390 -780 -780 -780 
Serviceramme (1.000 kr.) -390 -780 -780 -780 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
I Budget 2022 var der afsat godt 1 mio. kr. til udgifterne til vikardækning af graviditetsbetinget sygdom. 
Udgifterne har gennem de seneste år være voldsom voksende sådan at forbruget i 2022 var på 2,2 mio. 
kr. svarende til et merforbrug på 114%. I Budget 2023 er der afsat samme beløb som i 2022. Der er ingen 
grund til at tro, at forbruget vil være mindre i 2023 end i 2022, dvs. at der må forventes et tilsvarende 
merforbrug, hvis der ikke gøres noget.  
 
I andre kommuner og flere virksomheder har man positive erfaringer med et samarbejde med konsulent-
firmaet Conopor, som ved hjælp af tilbud til de gravide medarbejdere om samtaler med en jordemoder, 
har nedbragt fraværet væsentligt.  
 
Da udgifterne de seneste år er steget udover det afsatte beløb, vil der ikke være tale om en besparelse i 
forhold til budgettet, men i forhold til det forventede merforbrug.  
 
Målgruppe 
Kommunens gravide medarbejdere. 
 
Økonomisk effekt 
Ud fra cost-benefit-analyse fra Næstved Kommune tilpasset Tårnby Kommunes forhold, forventes der en 
reduktion i merforbruget på 390.000 kr. i 2023 og 780.000 kr. ved fuld helårseffekt  
 
Konsekvenser 
Forventet reduktion i det graviditetsbetingede fravær, med en deraf følgende reduktion i merforbruget til 
vikarer.  
 
Afledte konsekvenser 
En mindre forbedring af situationen i forhold til rekrutteringsproblematikken, da der skal bruges færre 
vikarer. 
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Forslag Ansættelsesstop resten af året for ikke-vikar-
dækkede områder 

Forslag nr.  31 

Udvalg Økonomiudvalget Center CHR 

Serviceområde Alle med pågældende ansatte Serviceramme (J/N) J 

 
Forslagets samlede økonomiske konsekvenser: 
Driftsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Lønudgifter -13.000 0 0 0 
Øvr. driftsudgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) -13.000 0 0 0 
Serviceramme (1.000 kr.) -13.000 0 0 0 
Normering     

 
Anlægsøkonomi 2023 2024 2025 2026 
Udgifter 0 0 0 0 
Indtægter 0 0 0 0 
I alt (1.000 kr.) 0 0 0 0 

 
Indhold og baggrund 
Ansættelsesstoppet videreføres, dog alene for de ikke-vikardækkede områder. Der er ca. 855 fuldtids-
ansatte i Tårnby Kommune beskæftiget med administration og ledelse (personaleomsætning 12%), og 
ca. 467 fuldtidsansatte i Tårnby Kommune beskæftiget på de udførende områder eksklusiv de vikar-
dækkede områder (personaleomsætning 18%). 
 
Den realiserede besparelse vil i sidste ende afhænge af, hvor mange dispensationer, der bliver nødven-
dige for at forhindre alvorlige afbræk i driften ud mod borgerne.  
 
Målgruppe 
Ledere og administrativt personale i kommunen. Udførende personale på kultur-, fritids og det tekniske 
område samt Sundhedscenter.  
 
Økonomisk effekt 
Den samlede besparelse ved ansættelsesstop vil være på 21 mio. kr., da der allerede er indeholdt en 
besparelse på 8 mio. fra oprindelig stillingsvakance, som i givet fald vil blive erstattet af ansættelses-
stop. 
 
Konsekvenser 
Der vil være et øget arbejdspres i organisationen som følge af ledige stillinger. Der vil desuden være 
risiko for, at ansættelsesstoppet primært rammer afdelinger med høj personaleomsætning og således 
forstærker udfordringer på udsatte områder. 
 
Afledte konsekvenser 
Ingen. 
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