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Borgmesterens forord 
 
Velkommen til en overskuelig gennemgang af Budget 2020 
 
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 2020s tilblivelse og indhold 
 
Før vedtagelsen af Budget 2020 blev en realitet, har budgetarbejdet været i gang over en lang pe-
riode, hvor de stående politiske udvalg – hjulpet af forvaltningerne – har deltaget særdeles aktivt 
for at få budgettet i hus. Som noget nyt er FN’s 17 verdensmål søgt indarbejdet. 
 
Den 29. oktober 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Budget 2020 formelt efter tidligere indgåelse af 
et bredt budgetforlig mellem samtlige medlemmer i Kommunalbestyrelsen.  

 
Der er tale om et budget, der bl.a.  
indeholder en tilførsel på 17,2 mill. 
kr. som i stort omfang er gået til 
velfærdsområderne. Der er tale 
om flere penge til demensområ-
det, sundhedsplejen og tandple-
jen. Hertil kommer flere daginstitu-
tionspladser, tværgående buslinje, 
styrkelse af byggesagsbehandlin-
gen, løft af arbejdsmarkedsområ-
det mv. 
 
Samtidig er skatteudskrivningen 
holdt uændret. 
 
På anlægssiden er der bl.a. indar-
bejdet en klima- og energipulje på 
13,0 mill. kr. årligt. Dertil kommer 
den fortsatte skolerenovering. 

 
Endelig er der afsat 33,8 mill. kr. til færdiggørelsen af den nye svømmehal på Vestamager i 2020. 
 
På de kommende sider kan du læse nærmere om delelementerne i Budget 2020. 
 
 
God læselyst.  
 
 
 
 

Allan S. Andersen, borgmester 

"Jeg lægger meget stor 
vægt på - og siger tak for 

- at det igen har været 
muligt at opnå en så 

bred budgetaftale. Der 

er skabt et godt 
fundament for den 

kommunale service til 

glæde for vores borgere"
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Teknik- og miljøområdet 
 
Direkte genbrug 
 
I 2019 blev der etableret en ny ordning for direkte genbrug, i samarbejde med ARC og Røde Kors, 
på Kirstinehøj genbrugsplads. Ordningen gør det nu muligt at aflevere ejendele, der stadig har 
værdi, til direkte genbrug på genbrugspladsen, hvor det efterfølgende sælges af Røde Kors. Alt 
overskuddet fra ordningen går derfor til gode formål i Røde Kors regi. 
 
Direkte genbrug er miljømæssigt ideelt, da ejendelene der bliver afleveret hertil, bliver genbrugt i 
den oprindelige funktion, i stedet for at ende som affald. Målet med ordningen er at give borgerne 
mulighed for at aflevere ejendele af værdi til direkte genbrug på genbrugspladsen og derved 
fremme genbrug. 
 
På baggrund af tilbagemeldinger og statistik fra Røde Kors og ARC laver Tårnby Kommune evalu-
eringsnotat af ordningen i 2020, med henblik på eventuelle forbedringer.  
 
 
Tværgående buslinje 
 
Den tværgående buslinje skal køre mellem Vestamager Station og Kastrup Station via Løjtegårds-
vej, Amager Landevej og Sirgræsvej. Denne linje bidrager til kommunens busnet ved at gøre det 
lettere at komme til og fra andre destinationer nord for Kommunen end hidtil. Planen er, at den skal 
køre 2 gange i timen om dagen og 1 gang i timen om aftenen. I weekenden er det 1 gang i timen 
både dag og aften. 
 
Kastruplundgade 
 
Kommunen vil i løbet af 2020 forbedre æstetikken på Bredager Torv. Det indebærer udsmykning af 
plantebedene, bedre lys og meget mere. Teknisk Forvaltning vil også forbedre plantebedene på 
Kastruplundgade. 
 
Klima kommune 
 
Vi besluttede i 2019 at indgå Klimakommune Plus aftale i 2020. I den forbindelse blev det besluttet 
at arbejde med tiltag om at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksom-
heder i form af konkret oplysning, facilitering og rådgivning. Dernæst skal der arbejdes med klima-
tilpasningsløsninger i byer og i det åbne land. 
 
Der er afsat 13,0 mill. kr. årligt eller 52,0 mill. kr. i alt i perioden 2020-2023 til energirenovering 
samt klimatilpasningsløsninger. 
 
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 har ofte en høj rentabilitet 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. 
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Beredskabets område 
 
Brandkøretøj S1 
 
I 2020 skal redningslift S1 udskiftes. Køretøjet er fra 2003 og bruges til personredning fra højder og 
slukning af tagbrande, skorstensbrande mv.  
 
Bådberedskab 
 
I 2020 etableres et bådberedskab til varetagelse af forskellige beredskabsmæssige og driftsmæs-
sige opgaver. Beredskabsmæssigt kan bådberedskabet foretage overfladeredning, medvirke til ef-
tersøgninger, hurtigt udlægge flydespærrer ved olieforurening, undsætte Saltholm mv. Driftsmæs-
sigt kan bådberedskabet assistere Miljøafdelingen ved tilsyn på Saltholm, ved evt. prøvetagninger i 
Øresund, kontrollere brandvæsenets udstyr på Saltholm mv. 
 
Båden bemandes med 1-minuts beredskab inden for normal arbejdstid og 5-minutters beredskab 
uden for normal arbejdstid. Båden placeres på trailer på brandstationen. 
 
Børne- og skoleområdet 
 
Børne Mobilen 
 
Kommunen har indgået et samarbejde med Børns Vil-
kår, så alle folkeskoler i kommunen får besøg af Børne 
Mobilen i skoleåret 2019/2020. Børne Mobilen er en 
trivselsindsats støttet af TrygFonden.  
Børne Mobilen fortæller eleverne fra børnehaveklasse 
til 9. klasse om børns rettigheder og taler med eleverne 
om fordelene ved at dele problemer med f. eks. en ven, 
en lærer eller en rådgiver på Børne Telefonen. Under-
søgelser viser nemlig, at mange børn og unge går 
alene med deres problemer uden at søge hjælp.  Ind-
satsen skal give eleverne handlemuligheder og mod til 
at søge hjælp, hvis noget er svært. Det kan være alt fra 
mobning, forældres skilsmisse, at der sker noget ube-
hageligt på sociale medier, eller at et barn udsættes for 
vold.  
Ud over besøg på skolerne og undervisningsmateriale til lærerne vil der være samtalesalon til for-
ældre til børn i kommunens skoler. 
 

”BØRN SKAL IKKE STÅ 
ALENE MED DERES PRO-

BLEMER OG DE SKAL VIDE, 
AT DE HAR ET STED, DE 

KAN RINGE ELLER SKRIVE 
TIL”  

GURLI MARTINUSSEN, DI-
REKTØR I TRYGFONDEN 
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Pædagogiske vejledere i kommunens skolevæsen 
 
Kommunen har i de sidste par år haft en række pædagogiske vejledere tilknyttet skolerne og dag-
institutionerne. Skolerne og daginstitutionerne har kunne tilkalde vejlederne efter behov, når klas-
ser, grupper af børn eller enkelte børn/elever har haft udfordringer eller har haft brug for forebyg-
gende indsatser. 
Fra skoleåret 2019/20 laves en ny organisering, således at den del af vejlederkorpset, der har haft 
med skoleområdet at gøre, nu kommer tættere på skolerne. Det betyder konkret, at vejlederne til-
knyttes de enkelte skoler for tættere kontakt og med bedre mulighed for fokus på tidlig indsats og 
konkret hjælp i klassen, når elever eller klasser ikke trives.  
 
Målet er at fastholde så mange børn som muligt i almene tilbud ved 
at de pædagogiske vejledere: 
 

1. kommer så tidligt ind i opgaver som muligt, for at sikre en tid-
lig indsats,  

2. hjælper med at indarbejde specialpædagogik i de forløb der 
igangsættes i klasserne og 

3. yder sparring og vejledning til læreteams. 
 
Vejlederne kan i samarbejde med klassens lærere og pædagoger 
iværksætte konkrete forløb, der understøtter klassetrivslen, og vejle-
dere kan give vejledning til lærer/pædagoger ift. enkelte børn i ud-
satte positioner. 
 
Tobaksfri skoletid i kommunen med virkning fra august 2019 
 
I Tårnby ønsker vi skoler med tobaksfri skoletid. Vi ønsker at skabe sunde rammer og fremme 
sundheden for eleverne. Tobaksfri skoletid skal nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge. 
Samtidig skal skolen skabe en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning og brug af to-
bak. Skolen skal gå forrest og vise, at unge og tobak ikke hører sammen, og derved tage ansvar 
for elevernes sundhed og trivsel. 
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Tidligere var der kun forbud mod at ryge på skolens område. Med den nye beslutning om tobaksfri 
skoletid gælder rygeforbuddet hele skoletiden, også hvis eleverne opholder sig uden for skolens 
område i pauserne - og når eleverne er på ture og ekskursioner. Det gælder alle former for rygning 
og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibetobak og lignede.  
 
Kommunen har allerede indgået et samarbejde med 8 andre kommuner på Vestegnen om tobaks-
forebyggelsesindsatser på børne- og ungeområde i projektet ”Bliv en vinder uden tobak”. Målet er 
en røgfri generation i 2030, hvor ingen børn og unge ryger eller bruger tobak. Det indebærer blandt 

andet tobaksfri skole-
tid.  
 
Skolerne får hjælp til 
forebyggelsen med 
X:IT.  
X:IT er Kræftens Be-
kæmpelses rygefore-
byggende indsats til 
grundskoler. Gennem 
de sidste to år har 
skolerne arbejdet med 
X:IT, og hver skole 
har en X:IT tovholder, 
som sørger for at ko-
ordinere undervis-

ningsmateriale og røgfri aftaler på skolen.  
Derudover tilbyder kommunens SundhedsCenter hjælp til rådgivning og rygestop. 
 
X:IT består af tre indsatser, der sammen kan holde unge tobaksfri: 
- tobaksfri skole, 
- undervisning om rygning (f. eks. teaterforedrag på 7. klassetrin) samt 
- røgfri aftaler og forældreinddragelse. 
 
Succes med LST-LOOP til elever i ordblindevanskeligheder 
 

I 2020 fortsætter Tårnby kommune med at tilbyde intensiv undervisning i LST 
(læse- og skriveteknologi) til børn i ordblindevanskeligheder, og er således en 
del af den samlede indsats i forhold til ordblindevanskeligheder i Tårnby Kom-
mune. 
 
Undervisningen kaldes LST-LOOP og er et forløb, hvor eleverne deltager i in-
tensiv undervisning i de teknologiske hjælpemidler. LST kan favne alle teknolo-
giske foranstaltninger, der kan understøtte læse - og skriveprocesser. Det kan 
f.eks. være oplæsningsprogrammer, ordforslagsprogrammer, skriveskabeloner, 

tale til tekst, m.m. 
 
Hensigten med forløbet er at forbedre elevernes deltagelsesmuligheder i undervisningen, samt at 
udvikle og styrke elevernes læring og handlemuligheder i forhold til uddannelse og fremtidig virke i 
samfundet. 
 
LST-LOOP foregår på elevernes hjemskole. LST-læreren afholder et 5 ugers intensivt kursus for 
elever på mellemtrinnet. Eleverne mødes i en mindre gruppe om formiddagen og bliver fortrolige 
med LST. Der er også plads til at få talt om, hvordan det er at være ordblind. Eleverne er tilknyttet 
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deres egen klasse i hele forløbet, idet de har frikvarterne sammen med deres kammerater og del-
tager i klasseundervisningen om eftermiddagen. Der er stor tilfredshed blandt elever og forældre 
og tilbagemeldinger har været meget positive. 
 
Alle børn skal have en ven 
 
Kommunen har valgt at sætte særligt fokus på to områder; ”Børnefællesskaber” og ”Børn i udsatte 
positioner”. 
 
Begge områder er del af det pædagogiske grundlag og centrale i læreplansarbejdet på Dagtilbuds-
området.  
 
Det er afgørende, at have fokus på børns fællesskaber for at skabe trivsel, læring og udvikling for 
det enkelte barn. Der sættes endvidere fokus på kvaliteten i interaktionen mellem barn og voksen, 
som er særligt betydningsfuld for børn i udsatte positioner.  
 
Kommunens børn skal dagligt opleve et fagligt kompetent pædagogisk læringsmiljø. 
Børnenes møde med en velfunderet pædagogisk faglighed er afgørende for det enkelte barns ud-
vikling af personlig integritet og oplevelsen af, at være en god ven og have en eller flere venner. 
 
Der er i øvrigt afsat 3,8 mill. kr. til yderligere daginstitutionspladser. 
 

 
 

Kvalitetsudvikling af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene 
 

Alle dagtilbud i kommunen skal udarbejde en styrket læreplan i løbet af efteråret 2019 og foråret 
2020. Denne læreplan skal have fokus på læring og skabe pædagogiske læringsmiljøer af høj kva-
litet. Etablering af pædagogiske læringsmiljøer indebærer, at personalet og ledelsen har blik for, 
hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, så børnene får det bedste betin-
gelser for at lære og udvikle sig.  
 
De pædagogiske læringsmiljøer skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes per-
spektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 
forudsætninger. 
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Sprogstrategi  
 
Der er i 2019 udarbejdet en sprogstrategi for dagtilbud i kommunen.  
 
Opgaven er, at få implementeret denne strategi i den pædagogiske praksis og styrke samarbejdet 
mellem dagtilbud og tale-høre-lærere. 
 
Det centrale i sprogstrategien er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige 
interaktioner med det pædagogiske personale, og det er samtidig vigtigt, at det pædagogiske per-
sonale er bevidste om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene.  
 
Sprogstrategien skal således understøtte kvalitetsudviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer og 
den styrkede læreplan. 
 
Udvikling af evalueringskultur på dagtilbudsområdet 

 

Fokus for evaluering i det enkelte dagtilbud skal være, hvad det pædagogiske læringsmiljø betyder 
for børnenes læring, udvikling og dannelse.  
 
Dagtilbudslederne uddannes i, at arbejde med evaluering og dokumentation af det pædagogiske 
arbejde, så evalueringen kan bidrage til at sikre kvaliteten i den pædagogiske opgave, - og på en 
måde, så evalueringsopgaven ikke tager tid fra den pædagogiske opgave. 
 
Ergo/fysioterapeut til Dagtilbudsområdet 
 
Kommunen har fra 2020 på Dagtilbudsområdet (0-6 år) opprioriteret tidlig indsats og forebyggende 
arbejde i forhold til børns motoriske udvikling. Der tilknyttes yderligere en fuldtidsmedarbejder med 
fysio- og ergoterapeutisk uddannelse. 
 
Fysio- og ergoterapeuter tildeles faste dagtilbud, hvor de arbejder forebyggende ved at deltage i 
dialogmøder samt vejlede personalet i løsning af ergo/fysioterapeutiske opgaver og dels at arbejde 
i praksis med børn med behov for fysio-ergoterapeutisk behov. 
 
Søskende til handicappede 
 
Der er særligt fokus på søskende i familier med et handicappet barn med det formål, at søskende 
får støtte og hjælp, så de ikke selv rammes af vanskeligheder og dårlig trivsel.  
 
Når familier får et barn med handicap, såvel fysisk som psykisk, kan forældre ofte blive svært kri-
seramte - og såfremt der ikke tilbydes hjælp til familien forbliver familien i krise i årevis og konse-
kvenserne kan være store for søskende. 
 
Derfor sættes der tidligt ind over for familier og der iværksættes forebyggende indsatser over for 
søskende. På den måde igangsættes den rette hjælp til hele familien i forbindelse med, at familier 
får et barn med handicap. 
I kommunen er der afsat yderligere midler til at støtte og derved styrke søskende i familier med 
handicappede.   
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Kultur- og fritidsområdet 
 
Ny svømmehal på Vestamager 
 

 
 
 
Projektet omkring den nye svømmehal på Ugandavej på Vestamager er godt i gang. På området 
omkring den nuværende hal og den nye svømmehal vil der blive mulighed for at dyrke motion. Det 
er besluttet, at svømmehallen skal indeholde et varmvandsbassin, et morskabsbassin og et ”piano-
bassin” bestående af 4 baner á 50 m, som kan opdeles til 25 m og 23 m baner. Bassinet vil også 
indeholde 6 baner á 25 meter. Vestamager Svømmehal åbner til efteråret 2020 med følgende of-
fentlige åbningstider: Mandag til fredag kl. 6-21, lørdag-søndag kl. 8-16.  
 
Fritidsfaciliteter 
 
I kommunen er der mange fine idrætsfaciliteter. Det er hvert år en stor opgave såvel at vedlige-
holde som at udvikle disse idrætsanlæg. I 2020 skal der arbejdes med at prioritere udviklingen af 
fritidsfaciliteterne på baggrund af en stor undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut i 
2019.        
Det skal endvidere drøftes om der er basis for helt nye initiativer på baggrund af rapporten. Der 
skal følges op på mulighederne for selvorganiseret idræt der bl.a. går ud på, at borgerne på egen 
hånd kan booke og betale f.eks. en badmintontime i en hal.  
 
Rekreative områder 
 
Kommunens parker og grønne områder vedligeholdes efter godkendte plejeplaner. I 2020 arbejdes 
der med øget biodiversitet en række steder. 
 
Havne 
 
I 2020 færdigimplementeres en ny kran- og stativløsning. Denne løsning vil betyde en bedre og 
mere rationel håndtering af både og stativer. Om sommeren kan stativerne stables og give plads til 
parkering. 
 
Folkebiblioteker, arkiv og Kulturhuset Kastrup Bio 
 
På biblioteksområdet, kan fremhæves pilotprojektet ”Young Adult” hvor der inspireres til læselyst 
for 8.klasser på tværs af skoler. Her mødes eleverne og snakker om litteratur og knytter nye ven-
skaber. 
 
Tårnby Kommunebiblioteker skaber desuden sammen med borgerne spændende udstillinger og 
arrangementer.  
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Kulturhuset Kastrup Bio udvikler fortsat sin kulturhusprofil. I 2020 bl.a. med etableringen af en bør-
nefilmklub i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Der afvikles Pyjamasbio med film og 
højtlæsning for de 3 – 5 årige, Krokodillebio for kommunens daginstitutioner og Med skolen i bio-
grafen. Lisbeth-klubben med et tilbud til ældre er fortsat et vigtigt element i kulturhusets aktiviteter. 
 
Kultur 
 
Blandt kulturtilbud kan nævnes: kommunens grafikmuseum Kastrupgårdsamlingen, Tårnby Musik-
skole på Kulturzonen og Tårnby Naturskole. På Kastrupgårdsamlingen skal der arbejdes med en 
vision for museets udvikling. 
 
På Tårnby Naturskole på Naturcenter Amager skal den nye naturskolebygning for de 0-6 årige fær-
diggøres og tages i anvendelse medio 2020. 
 
På Tårnby Musikskole, der drives i et integreret samspil med kulturhuset på Kulturzonen, skal der i 
2020 være et øget samarbejde med folkeskolen. Musikskolen har endvidere som målsætning, at 
skabe bedre betingelser for talentudvikling på skolen, såvel på det klassiske som på det rytmiske 
område.  
 
Fritidsaktiviteter i kommunen 
 
Der ydes tilskud til mange forskellige fritidsaktiviteter i kommunen: oplysningsforbundenes virksom-
hed, tilskud til foreningerne af forskellig slags herunder tilskud til drift af Fælleskontoret for Tårnby 
Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning. Tilskudsordningen til foreningerne: 
http://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/tilskud-og-lokaler/tilskud-til-foreningsarbejde træder i kraft pr. 
1. januar 2021 idet 2020 er et overgangsår, hvor de foreninger, der får mindre tilskud i kraft af den 
nye ordning, tilgodeses via en afsat pulje på 550.000 kr. i forhold til, hvor meget mindre den en-
kelte forening får. 
 
Kulturhuset på Kulturzonen, der som nævnt drives i sammenhæng med Tårnby Musikskole, udvik-
ler fortsat sin Kulturhusprofil i forhold til indhold og synlighed.  
Udviklingen skal ske med flere forskellige tiltag: Inddragelse af brugerne, formidlingen af et åbent 
hus for alle borgere med en kombination af daglige muligheder og periodiske events og aktiviteter.  
 
Sundheds- og ældreområdet 
 
Styrket indsats for demente 
 
På landsplan såvel som i Tårnby forventes antallet af ældre borgere med demens at stige i de 
kommende år. Derfor er der i 2020 afsat 5,0 mill. kr. til en styrket indsats med udgangspunkt i en 
Demenshandlingsplan. Den konkrete udmøntning af pengene, vil forventeligt indeholde et løft af 
personalet både i antal og specialisering. 
 
Investering i sundhedsområdet 
 
På sundhedsområdet er der investeret i personaleressourcer. Således er der tilført en ekstra fuld-
tidsstilling til både den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje. For tandplejen 
kan opnormeringen ses i forlængelse af et nyt selvbookingsystem, som et yderligere tiltag for at 
nedbringe ventetiderne yderligere. I sundhedsplejen har der i de seneste år været en fortsat stig-
ning i såvel lovbundne opgaver og faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Opnormeringen kan 
således ses som en måde at imødekomme disse og løfte kvaliteten i sundhedsplejen. 
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Ny dimensioneringsaftale for 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, svarende til 
ca. 30 procent. Den samlede stigning er sammensat af et øget optag på uddannelserne, en forud-
sætning om at frafaldet på uddannelserne nedbringes samt en overdragelse af enkelte elev-typer 
fra regionalt til kommunalt regi. Samlet set medfører den nye dimensioneringsaftale kommunerne 
med en merudgift, men også med et nødvendigt redskab til fremtidig rekruttering på SOSU-områ-
det, som forventes særligt presset i takt med at store andele af det nuværende personale trækker 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet i de kommende år. 
 
Voksenhandicap 
 
Området er i løbet af årets budgetlægning blevet tilgodeset med yderligere 6,9 mill. kr. for at sikre 
og opretholde det fastlagte serviceniveau, hvor særligt botilbudsområdets foranstaltninger generelt 
er blevet mere komplekse og dermed dyrere. 
 
Beskæftigelsesområdet 

Faldende ledighed men dyrere modta-
gere 
 
De seneste år har tendensen både på 
landsplan og i Tårnby været en faldende 
ledighed. Tårnby har generelt haft lavere 
ledighed og højere beskæftigelsesgrad 
end landsgennemsnittet. Dette må siges i 
sig selv at være positivt. Udviklingen bety-
der imidlertid også, at en fortsat højere 
andel af modtagere er mere komplekse 
målgrupper, der kræver en mere om-
fangsrig indsats.  
Samtidig oplever kommunen en fortsat 
større konsekvens af refusionsreformen. 

Reformen betyder, at kommunen modtager lavere refusion af ydelsen på udvalgte målgrupper, i 
takt med at en højere andel tilkendes ydelser efter de nye regler.  
 
Det forventes således, at det samlede antal af modtagere falder, men at de samlede udgifter vil 
være relativt konstante grundet sammensætning af målgrupper og lavere statslig refusion.  
 
Udbud af aktivering og højere kvalitet i Jobcentret  
 
I forlængelse af ovenstående udvikling i modtagersammensætning igangsætter kommunen et 
samarbejde om aktivering med to private leverandører. Projektet er målrettet udvalgte grupper af 
langtidsledige for i højere grad at skabe meningsfulde resultater for personer, det ikke er lykkedes 
at opnå beskæftigelse med kommunens eksisterende indsats.  
 
Samtidig giver projektet medarbejderne i kommunens jobcenter bedre tid til de resterende sager, 
hvorved kvaliteten i sagsbehandlingen kan øges.   
 
  

”Stadig 
faldende 
ledighed i 

kommunen "
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Kommunens overordnede økonomi  
 
Hovedoversigten viser hvilke udgifter, vi forventer i 2020 og hvordan de via tilskud fra staten, skat-
teindbetalinger og brugerbetaling kan finansieres. Herunder ses kommunens hovedoversigt: 
 

Hovedoversigt 

I mill. kr. Udgifter Indtægter 

Drift 3.272,4 -535,6 

Anlæg 121,4 -27,3 

Renter 3,8 -13,6 

Balanceforskydninger 15,8 1,5 

Afdrag på lån 0,1 0,0 

Forbrug af likvide aktiver 0,0 -54,4 

Tilskud og udligning 20,9 -610,9 

Momsregulering 1,3 0,0 

Kommunal indkomstskat 0,0 -1.806,9 

Selskabsskat 0,0 -82,3 

Grundskyld 0,0 -274,1 

Anden skat på fast ejendom 0,0 -32,1 

Balance 3.435,7 -3.435,7 

 
Driftsudgifter 
 
Som det fremgår af hovedoversigten er driftsudgifterne, med sine 3.272,4 mill. kr. (95,2 % 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.  
 
Anlæg – i store træk 
Bruttoanlægsbudgettet for 2020 udgør 121,4 mill. kr. (netto 94,1 mill. kr.). 
Vi har nogle spændende ting på anlægssiden i Budgettet bl.a.:  
 
• Færdiggørelse af Ny svømmehal i 2020 
• Skolerenovering 
• Pulje til forskellige klima- og energirenoveringsprojekter 
• Ny skøjtehal (forventes ibrugtaget i 2023) 
• Mini naturskole 
• 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. 

 
I figuren herunder kan du se opdelingen af nettodriftsudgifterne i mill. kr. på de respektive politiske 
udvalg: 
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Tilskud og udligning – det sikre valg 
 
Vedrørende bloktilskud, udligning og skatteudskrivningsgrundlaget i 2020 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. 
 

 
 
Hvis du vil vide mere, så kan du se tal- og bemærkningsbøger for Budget 2020 på hjemmesiden: 
http://www.taarnby.dk/om-kommunen/oekonomi/kommunens-budget. 

Økonomiudvalg 
(11 %) 

315,5 mill. kr.

Teknik- og 
Miljøudvalg 

(2 %) 
48,4 mill. kr. Beredskabskom-

mission (<1 %) 
13,7 mill. kr.

Børne- og 
Skoleudvalg 

(33 %) 
894,8 mill. kr.

Kultur- og Fritidsudvalg 
(5 %) 132,2 mill. kr.

Sundheds- og 
Omsorgsudvalg

(30 %)
818,8 mill. kr.

Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalg 
(19 %) 513,4 mill. kr.

2017 2018 2019 2020

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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