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Borgmesterens forord

Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2019.
Regnskabsberetning 2019 kan bruges som et supplement til det autoriserede regnskabsmateriale, 
som findes på kommunens hjemmeside.

Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at denne beretning kan give et mere overskueligt indtryk af 
kommunens økonomiske handlinger og de kommunale aktiviteter i øvrigt i det seneste år.

Klima og miljø
På affaldsområdet har der været fokus på kildesortering og dermed genbrug af vores affald i sam-
arbejde med vores nye renovatør ARC (Amager Ressource Center).
LED udskiftningen af vejbelysningen er også kommet et stort skridt videre.
Endelig er en strækning på Kongelundsvej blevet hævet i forbindelse med det etablerede landdige 
på Vestamager, som skal sikre os bedre mod oversvømmelse.

Skole og fritid
I 2019 var der afsat 10,0 mill. kr., som blev fordelt mellem folkeskolerne. Blandt andet er hjem-
kundskabslokaler blevet renoveret, vinduer og tage er blevet udskiftet og brandalarmanlæg monte-
ret. Der blev endvidere brugt 3,6 mill. kr. på skolemodernisering.
Herudover kan vi glæde os over, at karaktergennemsnittet for kommunens elever nu stort set er 
kommet op på niveauet for landsplan.

I Lystbådehavnen er der etableret en ny kran- og stativløsning, der giver mere bådplads om vinter-
en og mere p-plads om sommeren. Herudover er bedre oprydning og et mere optimalt arbejdsmiljø 
også blevet tilgodeset.

I nærheden er der også kommet en stor og en mindre legeplads til områdets gæster.

Sundhed og omsorg
Ældreområdet blev styrket med 5,0 mill. kr. til flere af de såkaldte ”varme hænder” og med iværk-
sættelsen af en ny Handicapplan er området også blevet styrket – både på det borgernære områ-
de og med hensyn til varetagelsen af myndighedsopgaven, svarende til en udvidelse med 3,8 mill. 
kr.

Regnskabsberetningen kan give dig indsigt i, 
hvordan midlerne er blevet brugt i løbet af sidste 
år. 

De nævnte udvidelser samt meget andet er reali-
seret uden at sætte skatten op eller gå på kom-
promis med det eksisterende serviceniveau. 

Jeg håber derfor, at du finder det interessant at 
læse om de områder, som er beskrevet i regn-
skabsberetningen.

På Kommunalbestyrelsens vegne, god læse-
lyst! Allan S. Andersen

Borgmester

http://www.taarnby.dk/om-kommunen/oekonomi/kommunens-regnskab
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Teknik- og miljøområdet

Affald
I 2019 er der sket meget på affaldsområdet. Kommunen har hjemtaget affaldsindsamlingsopgaven 
og derved fået ny renovatør – Amager Ressourcecenter (ARC). Der er ligeledes blevet indført sor-
tering af plast og metal hos alle husstande i kommunen, som bidrager til bedre ressource udnyttel-
se af det affald, som vi til dagligt smider ud. Alle har modtaget nye beholdere til formålet med pikto-
grammer på beholderne og sorteringsvejledninger i låget, så det er tydeligt, hvordan affaldet skal 
sorteres. I forbindelse med de nye ordninger har alle modtaget sorteringsvejledninger, som hjælper 
til korrekt affaldssortering. 

Kommunen har også indført en ny forsøgsordning på Kirsti-
nehøj Genbrugsplads for direkte genbrug, hvor man kan af-
levere genstande, der er for gode til at smide ud og give 
dem et nyt liv. Ordningen bliver drevet i samarbejde med 
ARC og Røde Kors, hvor alle de afleverede genstande bliver 
afhentet og solgt i Røde Kors butikken på Amager. Alt over-
skuddet fra de afleverede genstande går til formål, der bidra-
ger til humanitært arbejde for de mest socialt udsatte i ho-
vedstaden. I forbindelse med ordningen er kommunen gået 
sammen med Røde Kors om et socialt økonomisk samarbej-
de, hvor ordningen bliver drevet via mentorordninger, som 

giver mulighed for at komme i praktik hos Røde Kors og arbejde med drift af ordningen.
 
Udskiftning af vejbelysning
Udskiftningen af eksisterende vejbelysning til LED er fortsat i 
2019. Der er i 2019 udskiftet 150 armaturer til LED samt kabel-
lagt ca. 3.500 meter luftledning. Arbejdet har foregået på Olie-
fabriksvej og Munkebjergvej. I forbindelse med udskiftning af 
vejbelysning er lyset optimeret på Munkebjergvej, så vejene 
fornemmes mere rummelige, og borgere oplever bedre lys.
 
Slidlag på veje
I 2019 er der lagt ny asfalt på flere strækninger (kørebaner og cykelstier). Strækningerne var valgt 
på baggrund af tre parametre: Visuelt vurdering, bæreevneanalyse og fælles projekter.
 
Der blev udlagt asfalt på cykelsti, parkeringsareal og kørebane på Amager Landevej, strækningen 
mellem Løjtegårdsvej til Amager Landevej 290. Derudover er der også blevet udlagt asfalt på Sne-
serevej og Ugandavej.

I forbindelse med asfaltarbejderne har det været nødvendigt at renovere fortovet på den vestlige 
side af Amager Landevej, strækningen mellem Tømmerupvej og Rimsøvej og strækningen mellem 
Højskole Alle og Gartnertoften. Endvidere er fortovet på den sydlige side af Sneserevej, stræknin-
gen mellem Bredskiftevej og Oliefabriksvej, renoveret. 

I forbindelse med slidlagsarbejderne er der samtidigt renoveret regnvandsledninger. Dvs. både stik 
og hovedledninger, som ikke har været funktionsduelige.

Cykelhandlingsplan og Trafikhandlingsplan
I henhold til kommunens Cykelhandlingsplan 2015-2020 og Trafikhandlingsplan 2015-2020 er der i 
2019 udført flere vejprojekter.
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Der er arbejdet med hastighedstiltag på Tømmerupvej, strækningen mellem Kommunegrænsen og 
Viberupstræde, og der er oprettet en gå-bus ordning (gruppe af yngre børn, der følges til skole 
hver morgen af ældre elever) ved Løjtegårdsskolen.
 
Der er foretaget tilgængelighedstiltag (lagt taktile fli-
ser) ved følgende kryds: 

 Kastrupvej – Saltværksvej
 Oliefabriksvej – Ole Klokkersvej.

Ved at lægge taktile fliser øger det fremkommelighe-
den og sikkerheden for blinde og svagtseende.

Der er foretaget trafiksikkerhedsinspektion af krydset Kastrupvej/ Alleen med henblik på forslag til 
forbedringer.

På baggrund af trafiksikkerhedsinspektion af krydset Saltværksvej / Kastrupvej i 2018 blev cykel-
stien på Kastrupvej forlænget i 2019. 

Skolevejsanalyse
Skolevejsanalysen fra 2017 har resulteret i forslag til trafikale for-
bedringer på 20 projektlokaliteter. Følgende af de udpegede projek-
ter er iværksat i 2019:

 Tryksignal og hævet flade på Sirgræsvej vest for krydset 
Blåklokkevej 

 Indkørselsforbud på Herkules Alle og Neptun alle fra 7:30-
8:15.

Hævning af Kongelundsvej
I forbindelse med sikring mod konsekvenser af fremtidige klimaændringer har Vestamager Pumpe-
digelag udført en forlængelse af Kalvebod Diget (Landdiget). Som en del af dette projekt har kom-
munen udført vejprojektet med hævning af Kongelundsvej over den nye forlængelse af Landdiget. 
Slidlaget forventes udlagt i foråret 2020. Hastigheden på dette vejstykke bliver 50 km/t.   
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Børne- og skoleområdet

Pavillon, Pilegårdsskolen
Kommunen ønskede i 2019, at udvide Pilegårdsskolen med en ekstra pavillon.
Det var et ønske, at pavillonen faldt ind i det omkringliggende miljø, hvilket betød at bygningen 
skulle ligne den pavillon, som ligger i samme atriumgård, hvor den nye pavillon skulle opføres.

Den nye pavillon består af to klasselokaler, to wc’er og et mødelokale fordelt på bygningens cirka 
160 m2. Pavillonen er placeret i den forreste atriumgård, og er bygget sammen med skolens eksi-
sterende bygning. Udførelsen af projektet begyndte i uge 25 og stod færdigt i uge 30, tids nok in-
den skoleopstart efter sommerferien.

FGU skole ved MultiCentret på Brønderslev Alle
I 2019 er lokaler i MultiCentret blevet renoveret for og tilpasse FGU Hovedstadens behov. Både te-
orilokaler og værksteder, er blevet sat i stand. FGU Hovedstaden begyndte sin virksomhed i Multi-
Centret til skolestarten i august.  
FGU har sine egne lokaler i MultiCentret, men deler fælles arealer med de øvrige brugere. 

Skolerenovering 2019
I 2019 var der afsat 10,0 mill. kr., som blev fordelt mellem folkeskolerne. Bland andet er hjemkund-
skabslokaler blevet renoveret, vinduer og tage er blevet udskiftet og brandalarmanlæg monteret. 
Der blev endvidere brugt 3,6 mill. kr. på skolemodernisering.

Brugerundersøgelse på skole, SFO og klubområdet 2019
I efteråret 2019 undersøgte 
kommunen for første gang for-
ældrenes tilfredshed med de-
res børns skole, SFO eller 
klubtilbud for 4.- 6. klasse. 
2.842 forældre besvarede 
spørgeskemaet, hvilket giver 
en svarprocent på 58,6%. Un-
dersøgelsen viste at 70 % af 
forældrene er meget tilfredse 
eller tilfredse med deres barns 
skole.
Forældrene var mest tilfredse 
med personalets indsats for at 
udfordre børnene fagligt, bør-
nenes faglige udbytte og pæ-
dagogernes deltagelse i skole-
dagen. Der var lavest tilfreds-
hed med skolens fysiske ram-
mer, personalets arbejde med 
at tilrettelægge undervisningen 
i forhold til det enkelte barns behov og indsatsen mod mobning.

Det er kommunens ambition at have en høj tilfredshed med skoler, SFO’ere og klubber. Som op-
følgningen på brugerundersøgelsen vil der på skolerne, i elevrådene og i skolebestyrelserne blive 
udarbejdet lokale handleplaner, der fokuserer på de områder, som kræver en særlig opmærksom-
hed det enkelte sted.

Styrker
 Barnets samlede faglige udbytte af 

undervisningen
 Den faglige udfordring af eleverne
 Arbejdet med at få eleverne til at fø-

le sig trygge og glade
 Samarbejdet mellem forældre og læ-

rere/pædagoger

Opmærksomhedspunkter
 Indsatsen mod mobning
 Tilrettelæggelse af undervisning i 

forhold til barnets behov
 Skolens fysiske rammer 
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I forhold til mobning er der allerede i indeværende skoleår igangsat initiativer med ”Børnemobilen” 
og ”Skolestyrken”. Skolestyrken igangsættes i forår/efterår 2020 på alle kommunens skoler. 

Rapporten pegede på fire styrker for skolerne i kommunen og udpegede også tre opmærksom-
hedspunkter. 

Karaktererne steg i Tårnby
Ved sommerens afgangsprøver i 2019 steg det samlede karaktergennemsnit for vores afgangsele-
ver på 9. klassetrin. 

Det samlede karaktergennemsnit for eleverne i 9. klasserne ved afgangsprøverne steg fra 6,9 i 
2018 til 7,3 i 2019, og dermed ligger det samlede karaktergennemsnit for eleverne i kommunen 
meget tæt på landsgennemsnittet, som er 7,4. Det samlede karaktergennemsnit omfatter tal for al-
le de fag, som man kan komme til prøve i. 

I de bundne fag - de fag som alle eleverne skal til afgangsprøve i - blev karaktergennemsnittet i 
Tårnby 7,1, hvilket er det samme som landsgennemsnittet. 
De bundne fag er dansk, matematik (skriftlig), engelsk (mundtlig) og fællesprøven i naturfag.

Ordblindeindsats 

Der blev i 2019 udviklet en strategi på ordblindeområdet. Strategien hviler på tre søjler.
 Indsatsen på egen skole
 Kursus i læse-/skriveteknologi (LST) ”LST-Loop” 
 Specialundervisning i ”Porten”.

Indsatsen på egen skole
Den teknologiske udvikling har givet forbedret mulighed for at støtte elever med læse- og skrive-
vanskeligheder fagligt og socialt i almenundervisningen. Den nye strategi kræver dog, at skolerne 
tidligt er opmærksomme på skriftsproglige udfordringer hos eleverne. Ved hjælp af en risikotest i 
indskolingen identificeres elever, der er i risiko for at udvikle dysleksi (ordblindhed), og de skal ef-
terfølgende tilbydes relevante indsatser. Elever, der bliver ved at være i vanskeligheder bliver te-
stet med ordblindetesten i 3.- 4. klasse og får derefter udarbejdet en individuel handleplan. Elever 
med ordblindhed får tilbudt en Chromebook, LST- kurser samt faglige kurser på skolen. 

7 6.9 7.37.4 7.3 7.4

2016/2017 2017/2018 2018/2019
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tårnby Land
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Der har været tilbudt kurser i ordblindevenlig undervisning i engelsk og tysk, og der er indgået en 
kommunal aftale om TxtAnalyser, som er et sprog-og grammatikværktøj, der ikke blot understøtter 
skriftssprogsudviklingen hos elever med ordblindhed, men hos alle elever. 
Skoleafdelingen har desuden afholdt kurser for læselærerne i Alkalærmetoden med henblik på, at 
de efterfølgende kan tilbyde skolens ordblinde elever en solid læseundervisning på mindre hold. 

Læse-/skriveteknologi (LST)
I foråret 2019 blev kommunens LST- Loop søsat. LST-Loop er et inten-
sivt fem ugers undervisningsforløb i læse- og skriveteknologi for elever 
med ordblindhed på mellemtrinnet og er et supplement til den undervis-
ning, der foregår på skolen. Der ét loopforløb én gang på hver skole i lø-
bet af et skoleår. 

Med LST kan den ordblinde elev kompenseres for afkodningsvanskelighederne og mulighederne 
for at deltage i klassens undervisning forbedres. 

Specialundervisning i Porten
Porten er et specialundervisningstilbud for elever med stærk dysleksi. Ansøgning om visitation sker 
på foranledning af skolelederen eller Rådgivning og Forebyggelse. Porten er beliggende på Kors-
vejens Skole og består i skoleåret 19/20 af en 6. klasse med to elever og en 7. klasse seks elever. 
I nogle fag og projekter arbejder de to klasser sammen.  

Børnehaven Randkløve Alle 43
I forbindelse med den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev det i foråret 2019, 
besluttet at omdanne den tidligere institution ”medvind” til en satellit børnehave inde under Vugge-
stuen på Corneliusmindevej 4. Den nye børnehave er normeret til 40 børn og har været i brug si-
den 1. oktober 2019. I forbindelse med istandsættelsen er der lavet om på den tidligere rumindde-
ling, så den i dag matcher børnehavens behov. Hovedsagligt er den fordelt på 2 stuer, et fælles-
rum/køkken samt tilhørende toiletter.

Udearealerne ved børnehaven var tidligere indrettet til børn i skolealderen og legeredskaberne var 
desuden nedslidte. De nedslidte legeredskaber blev udskiftet med nye, som passer til børneha-
vebørn. Derudover blev der plantet forskellige hække til afskærmning mod vejen og boldbanen, 
som hører til naboinstitutionen.

Køkkenomdannelse i daginstitutioner
I forbindelse med etableringen af projektet ”Sundt frokostmåltid”, blev der i 2019 etableret mindre 
produktionskøkkener i institutionerne ”Tømmerup Haveby” og ”Vægterparken”. I disse institutioner 
blev det af forældrebestyrelsen vedtaget, at der nu skulle leveres mad til børnehavebørnene. Store 
dele af 2019 gik med færdigprojektering og efterfølgende udbud.

Køkkenerne stod færdige hhv. 23. december 2019 og 31. januar 2020. Der har indtil videre været 
udelukkende positiv feedback fra køkkenmedarbejderne. Køkkenerne er en vigtig del i den videre 
etablering af et ”Sundt frokostmåltid”. Her vil der blive samlet viden og erfaringer, som skal bruges i 
evt. fremtidige etableringer af lignende køkkener.  
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Dagtilbudsområdet
I 2019 har dagtilbudsområdet arbejdet videre med at implementere de nye styrkede læreplaner, 
som er det pædagogiske grundlag for arbejdet med kommunens børn og unge. I arbejdet omkring 
lærerplaner har det været vigtigt at styrke dagtilbuddenes viden om deres eget arbejde og betyd-
ning heraf i forhold til børnene og deres familier. 

Den kommunale Børne- og Ungepolitik er den overordnede ramme for den pædagogiske praksis, 
og der arbejdes med læringsmiljøer, så alle børn oplever udvikling, omsorg og tryghed i deres dag-
tilbud og dagligdag.

Sprogstrategi
2019 blev året, hvor Dagtilbudsområdet fik en sprogstrategi. En strategi, som tager udgangspunkt i 
det direkte sprogarbejde med børnene. Sprogstrategien er let omsættelig og et godt grundlag for 
arbejdet med at udvikle børnenes sproglige kompetencer og er samtidig et godt redskab til at sikre 
en god overgang til skole og SFO.

Legepatruljen
Legepatruljen er nu en integreret del af den pædagogiske hverdag. De er tydelige i gadebilledet, 
hvor man ofte ser en flok glade børn og voksne i ladcykler på vej ud på sjove og udviklende ople-
velser i det blå.

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
Stor søgning til erhvervsuddannelserne for tredje år i træk. Tårnby Kommune er nu på 24,8% og 
det forventes, at vi runder det nationale mål på 25,0% i det kommende år.
Tårnby er en af to kommuner i Region Hovedstaden, der ligger omkring de 25,0%. Størstedelen af 
kommunerne ligger under 20,0%. 

Ungecenter Tårnby (UCT)
I september blev Ungecenter Tårnby etableret og en ny indgang for unge, der forventes at kunne 
komme i uddannelse eller job, var etableret.
De unge giver udtryk for, at de er glade for de nye omgivelser og oplever at få en koordineret ind-
sats.

             

I ungecenteret er der samlet mange fagligheder, og der er allerede nu etableret samarbejdsaftaler 
med flere andre afdelinger.
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Kultur- og Fritidsområdet

Ny svømmehal på Vestamager
Projektet omkring den nye svømmehal på Ugan-
davej på Vestamager forløb planmæssigt i 2019. 
På området omkring den nuværende idrætshal 
og den nye svømmehal skal der indrettes arealer 
og etableres aktiviteter for den selvorganiserede 
idræt. 

Svømmehallen skal indeholde et varmtvandsbas-
sin, et morskabsbassin og et ”pianobassin” be-
stående 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.

Med en daglig, offentlig åbningstid fra kl. 6-21 og lørdag-søndag fra kl. 8-16 bliver Vestamager 
Svømmehal et attraktivt tilbud for borgerne på Vestamager og hele kommunen.

Tårnby Skatepark
Marts 2019 blev der indgået kontrakt om totalrådgivning for Tårnby Skatepark og lige før sommer-
ferien var tegningen af parken færdig og projektet sat i udbud. Arbejdet med selve etableringen af 
Tårnby Skatepark blev påbegyndt i starten af september 2019 og var klar til aflevering til kommu-
nen i januar 2020. Sideløbende blev den eksisterende skaterbane nedrevet.

De sidste afsluttende terrænarbejder samt 
afslutning med udlægning af græs ved 
den nye Skatepark og såning af engblom-
ster ved den gamle skaterbane, vil blive 
udført til marts/april 2020, når vejret tilla-
der det.

Ny kran - og stativløsning Kastrup Lystbåde-
havn
I 2019 påbegyndte implementeringen af den nye 
Kran- og Stativløsning i Kastrup Lystbådehavn. 
Det fungerer sådan, at båden sejles hen til en 
fastmonteret kran, som løfter båden op på et bå-
dstativ. Herefter kan stativet hæves lidt og deref-
ter transporteres til og fra vinteropbevaringsplad-
ser.
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Det er et innovativt og fremtidssikret tiltag, der har skabt mange fordele:

 Et godt og sikkert arbejdsmiljø
 Flere vinterpladser 
 Stativer indsamles og stables om sommeren (flere P-pladser)
 Lettere oprydning på vinterpladser
 Gartnerarbejde på vinterpladserne bliver mere effektivt
 Pænere omgivelser.
 Både kan afsættes på vinterpladser, med påsat mast 
 Færre reparationsudgifter.

Legeplads ved Kastrup Lystbåde-
havn
Der er anlagt en større legeplads 
ved Kastrup Strandpark 33 ved si-
den af pumpestationen i Kastrup 
Lystbådehavn samt en satellitlege-
plads ved siden af Havnekontoret. 
Den store legeplads er den første for 
større børn, der er anlagt på offent- lig 
areal i kommunen. Legepladsen be-
står af en svævebane, et sørøver-
skib, en tømmerflåde, et sandværk 
samt et madpakkehus med borde og bænke.

Da legepladsen ligger lidt afsides er satellitlegepladsen placeret centralt med henvisningsskilte 
m.m. til den store legeplads. Legepladserne blev opsat i 2019 og de sidste ting - i form af skilte og 
fodspor i asfalten – bliver etableret i starten af 2020. 

Folkebiblioteker
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek er centrale og vigtige videns- og kulturinstitutioner 
for kommunens borgere. I 2019 havde de to biblioteker tilsammen 545.168 besøgende.
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I efteråret blev der gennemført en omfattende brugerundersøgelse. Resultaterne af undersøgel-
sen, som publiceres i foråret 2020, skal bruges til en fortsat udvikling af bibliotekerne i et tæt sam-
spil med borgerne.

Kultur
Kommunens grafikmuseum Kastrupgårdsamlingen sluttede 2019 af med en anmelderrost og me-
get velbesøgt udstilling med Anders Moseholm.
 
På Tårnby Naturskole påbegyndtes arbejdet med at opføre den nye naturskolebygning for de 0-6 
årige. Bygningen skal indvies til efteråret 2020. 

Det lokalhistoriske udstillingscenter på Plyssen havde sidste åbningsdag i december måned. Ud-
stillingscentret, der er drevet af engagerede frivillige, genopstår i 2020 som Udstillings- og frivillig-
centret Ved Diget. Gården Ved Diget er ved at blive grundigt renoveret. I første omgang bliver der 
åbnet for udstillinger i østlængen. I løbet af året tages det næsten 200 år gamle stuehus i anven-
delse, og i 2021 er det planen, at vestlængen skal restaureres. Vestlængen skal huse de lokalhi-
storiske udstillinger, der p.t. er i kælderen på Kastrupgårdsamlingen.

I følge Lokalplan nr. 111 skal Gården Ved Diget bevares for eftertiden – så vidt muligt med det ek-
sisterende eller oprindelige bygningsmæssige udtryk.

Med udgangspunkt i et ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget får kommunen en ny pris: Tårnby Kom-
munes Kulturpris. Prisen skal uddeles en gang om året skiftevis på Tårnby Hovedbibliotek og Kul-
turzonen, første gang i januar 2021 på Kuturzonen. 
 
Fritidsaktiviteter i kommunen
I 2019 blev der indstiftet en ny Frivillighedspris. Prisen skal uddeles for første gang på den nationa-
le Frivillighedsdag til efteråret 2020.

Reglerne for godkendelse af frivillige, folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 
blev godkendt i en opdateret version i Kommunalbestyrelsen i november måned. De nye regler 
skal sikre, at de faciliteter og tilskud kommunen stiller til rådighed på området, overvejende kom-
mer kommunens borgere til gode. Der vil fortsat være plads til borgere fra andre kommuner, så 
længe hovedparten af en given forenings medlemmer kommer fra Tårnby.

I Folkeoplysningsudvalgets regi blev der arbej-
det med en revision af folkeoplysningspolitikken. 
Efter en høringsperiode blev politikken behand-
let i Kultur- og Fritidsudvalget og endeligt god-
kendt i Kommunalbestyrelsen ultimo 2019.

Renovering af molehoveder Kastrup Gl. 
Lystbådehavn
De to molehoveder i Gl. Lystbådehavn (Nor-
dre/Søndre) var i så dårlig forfatning, at en umid-
delbar reparation/genopbygning blev nødvendig. 
Storme fra nord og nordøst og forhøjet vand-
stand, har medvirket til, at dele af molehoveder-
ne var brudt sammen.
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Sundheds- og ældreområdet 

Flere hænder på ældreområdet
Der blev i 2019 afsat 5,0 mill. kr. ekstra til den grundlæggende pleje 
og omsorg af ældre. I modsætning til lignende tiltag i de seneste år, 
er midlerne ikke finansieret af staten. Det betyder også, at de efter 
politisk prioritering er udmøntet til ”varme hænder” i basisnormering, 
og ikke er afhængige af projektbeskrivelser, forsøgsordninger eller 
andre proceskrav, som ofte ses i statslige puljer.

Ud over puljen til ”varme hænder” har der i 2019 også været en stigning i udgifter til SOSU-elever, 
som ligeledes har betydet flere ansatte til den daglige kontakt med kommunens ældre. Denne stig-
ning forventes at fortsætte i 2020, hvor stat og kommuner har indgået en ny og forhøjet dimensio-
neringsaftale, der forventes at hæve antallet af elever på landsplan med mellem 20,0-30,0%. 

Ny handicapplan styrker kvalitet og borgerinddragelse 
Kommunens handicapplan fik i 2019 luft under vingerne og indeholdt blandt andet opnormering af 
både den borgernære indsats og af myndighedsopgaven. I den borgernære indsats er der i 2019 
etableret nye tilbud i form af intensive hjemmevejledningsforløb, gruppeforløb og selvhjælpsgrup-
per samt pårørenderådgivning. Handicapplanen muliggør nu i endnu højere grad opfølgning på 
igangsatte indsatser og forventes fremtidigt at kunne nedbringe opholdstid og –pris på udvalgte 
foranstaltninger. Området blev i 2019 styrket med 3,8 mill. kr.

Positive resultater på det nære sundhedsområde
I 2019 fortsatte kommunens indsats på det nære sundhedsområde i form af en fortsat styrket akut-
funktion med udvidet samarbejde med Amager-Hvidovre hospital og fuld effekt af kommunens 
38/48 (afhængigt af anvendelsen) nye fleksible plejehjemspladser. Det har hjulpet med, at undgå 
unødige indlæggelser af ældre medborgere samt at færdigbehandlede borgere kan komme hjem i 
egen bolig.

Desværre er det samtidig blevet vanskeligere at følge kommunens udgifter til sundhedsvæsenet, 
både til specifikke elementer som færdigbehandlede liggedage, men også til den overordnede akti-
vitetsbestemte medfinansiering. I 2019 har afregningen af medfinansiering således været fastlåst 
til det kommunalt fastsatte budget og ikke en reel og løbende opgørelse af aktiviteten. Det betyder 
naturligvis et regnskab i balance med budgettet, men desværre også en dårlig gennemsigtighed i 
aktivitets- og tendensudviklinger. 
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Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet 

Faldende ledighed, men svært at få alle med
Der har i 2019 været et fald i den sæsonkorrigerede ledighed for såvel landet, regionen og Tårnby 
Kommune. Faldet vidner om et fortsat opsving, der dog er afgrænset til den del af overførselsmod-
tagerne, som betegnes som arbejdsmarkedsparate. Foruden udgifter til kontanthjælp og dagpen-
ge, har kommunen forsørgelsesudgifter til en række målgrupper, der som udgangspunkt har en 
længere vej til arbejdsmarked eller modtager førtidspension. I modsætning til ledigheden, er antal-
let af overførselsmodtagere i disse grupper stigende – både for landet og Tårnby.

Kommunen har med andre ord fortsat en lav ledighed og en høj beskæftigelsesgrad, der betyder at 
en høj andel af voksne er i arbejde. I løbet af 2019 er det imidlertid ikke lykkedes at udnytte opsvin-
get til at få flere udsatte grupper i arbejde.  

Fokus på samtaler og fortsat digitalisering af Jobcentret
Kommunen har de seneste år taget en række initiativer for at digitalisere arbejdsgangen i Jobcen-
tret – dette er fortsat i 2019. Digitaliseringen sikrer både en bedre og mere fleksibel oplevelse for 
borgerne, blandt andet ved bedre muligheder for selv at booke aftaler digitalt, men også en lettere 
arbejdsgang for kommunens medarbejdere. Tiltagene har i 2019 særligt været rettet mod at skabe 
bedre rammer og mere tid til afholdelse af samtaler, som har en positiv effekt for borgerne. Arbej-
det med området forventes at fortsætte med øget fokus i 2020.  

Effektiv aktivering som skaber resultater
Der er i 2019 arbejde på gøre aktiveringen effektiv for borgeren og økonomisk rentabel for kommu-
nen. Derfor er målet, at alle eksterne leverandører afregnes efter deres effekter og resultater. Det 
samme rationale gør sig gældende for det politisk godkendte udbud af dele af aktiveringsindsat-
sen, som skulle være påbegyndt i 2019, men er blevet udskudt til 2020. 
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Økonomisk beretning

Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde
Udskrivningsgrundlaget for kommunal ind-
komstskat svarer til borgernes samlede skat-
tepligtige indtægter fratrukket personfradrag 
m.v.
Staten har givet kommunerne mulighed for 
at vælge mellem selvbudgettering og en ga-
rantiordning, hvad angår forventningerne til 
personskattegrundlaget samt tilskud og udlig-
ning. Kommunen har for 2019 valgt garantiord-
ningen - altså statsgaranti. 

Oversigt over skatteudskrivninger og skatteprocent
 2016 2017 2018 2019

Udskrivningsprocenten for indkomstskat  - Tårnby 23,3% 23,1% 23,1% 23,1%
Udskrivningsprocenten for indkomstskat  - landsgen. 24,9% 24,9% 24,9% 24,9%
Kirkeskat - Tårnby 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%
Kirkeskat - landsgennemsnittet 0,88% 0,87% 0,87% 0,87%
Grundskyldspromillen - Tårnby 24,0‰ 24,0‰ 24,0‰ 24,0‰
Grundskyldspromillen - landsgennemsnit 26,18‰ 26,13‰ 26,12‰ 26,12‰

Skatter er kommunens vigtigste indtægtskilde. Derfor har bl.a. udviklingen i antal skatteydere stor 
betydning for kommunens finansieringsmuligheder. Opgørelsen af antal skatteborgere kan først 
endeligt opgøres af SKAT 2 år efter indkomståret.
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Regnskabsresultatet
Totalregnskabet for 2019 balancerer med 3.342,1 mill. kr.
Regnskabsresultatet kan opgøres sådan:

Kommunens tilgodehavender
Kommunen har to slags tilgodehavender:

 Kortfristede tilgodehavender
 Langfristede tilgodehavender

De kortfristede tilgodehavender er bl.a. mellemregninger med foregående og følgende regn-
skabsår, ejendomsskatter, betaling for institutions- og plejehjemspladser m.m. De langfristede til-
godehavender består bl.a. af pantebreve, aktier og tilgodehavender hos grundejere (indefrosne 
ejendomsskatter). 
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Fuldtidsansatte i kommunen
Der var i 2019 ansat 3.079 (omregnede) fuldtidsansatte i kommunen fordelt som følger:

Lønsummen i 2019 udgjorde 1.404,6 mill. kr.

Oversigt over fagudvalgene
Nedenfor er de samlede udgifter og indtægter på driftssiden for fagudvalgene:

Oversigt over fagudvalgene
I mill. kr. Udgifter Indtægter Netto

Økonomiudvalget 312,9 -68,4 244,5
Teknik- og Miljøudvalget 106,6 -41,3 65,3
Beredskabskommissionen 14,3 -1,3 13,0
Børne- og Skoleudvalget 1.056,8 -166,5 890,3
Kultur- og Fritidsudvalget 145,9 -19,7 126,2
Sundheds- og Omsorgsudvalget 895,2 -91,7 803,5
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 684,5 -159,0 525,5

Driften er tandhjulene der får vores kommune til at køre rundt. Driftssiden dækker over vores skoler, 
daginstitutioner, plejehjem, kulturelle institutioner, overførelsesudgifter og meget mere. Det er alt det 
der driver vores kommune. 
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Udviklingen i egenkapitalen
Nedenfor finder du et diagram over udviklingen af kommunens egenkapital.

Af diagrammet ovenfor fremgår det, at kommunens egenkapital i 2019 udgør 61.444 kr. pr. indbyg-
ger, hvilket svarer til 2.641 mill. kr. i alt. Vores egenkapital består af:

 Anlægsaktiver der udgør 2,0 mia. kr. omfatter bl.a. vores ejendomme, grunde, varebe-
holdning og inventar. 

 Likvide aktiver udgør 0,7 mia. kr. og omfatter vores kontante beholdninger, bankindestå-
ende og obligationer.

 Kortfristede tilgodehavender udgør 0,07 mia. kr. og består primært af mellemregninger 
med foregående og følgende regnskabsår, ejendomsskatter, betaling for institutions- og 
plejehjemspladser m.m. 

 Langfristede tilgodehavender udgør 1,1 mia. kr. og omfatter bl.a. vores værdipapirer, 
pantebreve og ejerandele i bl.a. Hovedstadsregionens Naturgas og TÅRNBYFORSYNING. 

 Hensatte forpligtelser omhandler stort set udelukkende kommunens beregnede pensions-
forpligtelser vedrørende tjenestemænd for 1,0 mia. kr. 

 Gældsforpligtelser - Kommunen har ingen gæld, og der er ikke optaget lån i 2019.

Hvis du vil vide mere om Regnskab 2019, er det samlede regnskabsmateriale tilgængeligt på kom-
munens hjemmeside: http://www.taarnby.dk/om-kommunen/oekonomi/kommunens-regnskab

 

http://www.taarnby.dk/om-kommunen/oekonomi/kommunens-regnskab
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