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Som en lille,
men alligevel
tydeligmar-
kering skifter
Amagerbrogade
navn til Amager
Landevej, og en
kilometers pen-
gemod vest fin-
derman vejen
Bygrænsen.

Mensman skal se godt efter for at
få øje på den fysiske grænsemellem
kommunerne Tårnby og København,
er forskellen tydelig på en anden
måde, nårman studerer Tårnbys
økonomi.
Sidste år betalte kommunen ifølge
Social- og Indenrigsministeriets
kommunale nøgletal 0 kroner i af-
drag på sine lån.
Der var nemlig ikke mere at betale
af på.
– Det har været et bevidst valg i år-
tier, at vi ikke vil have leasing-ud-
gifter og gæld. Vi har kunnet leve af
renterne og har brugt penge fra kas-
sen for at kunne sætte skatten ned
uden at gøre velfærden dårligere,

fortæller borgmester Allan S. Ander-
sen (S), der kom til magten i 2018.
Her tog han over efter Henrik Zimi-
no, der husker, at kommunen havde
en ret stor gæld, da han gik ind i kom-
munalpolitik tilbage i 1974.
– Det ville vi ikke være i. Derfor
lagde vi en plan om at opbygge en
større kassebeholdning. Det skete op
gennem 1970’erne, 1980’erne og
1990’erne. Det var gunstigt,
fordi vi kunne købe obli-
gationer og tjene godt
på dem. I min tid har
jeg været med til at
købe og sælge de
samme obligatio-
ner tre gange på et
år, fordi vi kunne
tjene ekstra på
det, husker Henrik
Zimino.

Tre muligheder
Da han blev borgme-
ster i 1994, rummede
kassen 172millioner kro-
ner, mens gælden var nede på
cirka 20millioner kroner. Da Hen-

KOMMUNEN
UDEN GÆLD
Tårnby Kommune har som den eneste kommune i landet
ingen gæld, lav skat og samtidig den højeste likviditet per
borger. Kommunen trækker dog penge op af kassen hvert
år, fortæller borgmester Allan S. Andersen (S).

tekst MADS BRANDSEN // foto NICOLAI LORENZEN

rik Zimino gik af i 2018, lød kas-
sebeholdningen på 800millioner
kroner, mens gælden var ganske lav.
Samtidig havde Tårnby den fjer-
delaveste skat i landet.
Det hele varmed til at sikre de politi-
ske handlemuligheder.
– Tårnby har været socialdemo-
kratisk i over 100 år, og sådan ville
vi gerne have, det blev vedmed at
være. Pointenmed at have så høj
kassebeholdning var, at vi i dårlige
tider både kunne hæve skatten,
tage af kassen eller optage lån, siger
Henrik Zimino.
–En afmine største udfordringer var
at forklare borgerne, at det gik rigtig
godt økonomisk, samtidigmed at jeg
måtte forklare kommunalbestyrel-
sen, at det ikke gik så godt.Hvis det
gik godt, ville de jo bruge flere penge,
fortsætter hanmed smil i stemmen.
Har du et godt råd til andre?
– Ja, der er faktisk kun tre ting, som
man skal kunne, hvisman vil drive
en kommune økonomisk fornuftigt.
Man skal kunne lægge sammen,
trække fra og sige nej.
Noget tyder på, atHenrik Ziminos
strategi har virket.
Status før coronakrisens indstræ-
den var, at TårnbyKommune fortsat
ikke havde nogen gæld. Likviditeten
efter kassekreditreglen var ved ud-
gangen af 1. kvartal på 916,9millio-
ner kroner. Det er et helt svimlende
beløb, sommange borgmestre nok vil
misundeAllan S. Andersen.

Tårnbys aktuelle økonomi-
ske politik indebærer

et årligt kassetræk
påmellem 50 og
6omillioner kro-
ner, og samti-
dig bevæger
kommunen
sig så tæt på
servicelof-
tet, som det
er muligt.
Siden Allan S.
Andersen blev

borgmester,
har blandt an-

dre ældreområdet,
handicappede og det

specialiserede socialom-
råde fået et løft.

21.328,5221.328,52
kronerkroner

Likviditet pr. borger efterLikviditet pr. borger efter
kassekreditreglen i Tårnby Kommunekassekreditreglen i Tårnby Kommune

1. april 2020.1. april 2020.

Kilde: Tårnby KommuneKilde: Tårnby Kommune
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Det har været et
bevidst valg i årtier,
at vi ikke vil have lea-
sing-udgifter og gæld.
Vi har kunnet leve af
renterne og har brugt
penge fra kassen for at
kunne sætte skatten
neduden at gøre
velfærdendårligere
Borgmester Allan S. Andersen (S)
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Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tårnby 57 74 59 46 35 22 14 9 4 0

Landsgennemsnit 14.094 14.807 14.593 14.988 15.240 15.215 15.021 14.835 14.372 14.033

Likviditet efter kassekreditreglen
pr. indb.

Tårnby 9.732 10.624 11.660 13.592 16.108 17.632 19.182 20.439 21.996 20.993

Landsgennemsnit 4.705 5.389 6.194 6.085 6.075 6.639 7.098 7.896 8.279 7.716

TÅRNBY
KOMMUNE
•• 42.984 indbyggere.42.984 indbyggere.
•• 66,17 km2, hvoraf langt størstede-66,17 km2, hvoraf langt størstede-
len er natur. Både Kalvebod Fæl-len er natur. Både Kalvebod Fæl-
led og dele af Kongelunden liggerled og dele af Kongelunden ligger
i Tårnby.i Tårnby.

•• Omfatter Tårnby, Kastrup ogOmfatter Tårnby, Kastrup og
Vestamager, øerne SaltholmVestamager, øerne Saltholm
og Peberholm i Øresund samtog Peberholm i Øresund samt
Skrædderholmen mellem AmagerSkrædderholmen mellem Amager
og Sjælland, som Amagermotor-og Sjælland, som Amagermotor-
vejen er ført henover.vejen er ført henover.

•• Socialdemokratisk ledelse sidenSocialdemokratisk ledelse siden
1917, som har været i perioder1917, som har været i perioder
med absolut flertal.med absolut flertal.

•• Den siddende borgmester Al-Den siddende borgmester Al-
lan S. Andersen (S) er den femtelan S. Andersen (S) er den femte
borgmester siden da. Han har syvborgmester siden da. Han har syv
partifæller i den 17 mand storepartifæller i den 17 mand store
kommunalbestyrelsekommunalbestyrelse

•• Siden kommunalreformen harSiden kommunalreformen har
Tårnby haft et forpligtende sam-Tårnby haft et forpligtende sam-
arbejde med Dragør om natur ogarbejde med Dragør om natur og
miljø, arbejdsmarked, special-miljø, arbejdsmarked, special-
undervisning, genoptræning ogundervisning, genoptræning og
visse sager på det sociale område.visse sager på det sociale område.
Tårnby varetager alle områder.Tårnby varetager alle områder.

•• Tårnby rummer Danmarks størsteTårnby rummer Danmarks største
arbejdsplads, Københavns Luft-arbejdsplads, Københavns Luft-
havn, der inklusive følgeerhvervhavn, der inklusive følgeerhverv
beskæftiger omkring 25.000 per-beskæftiger omkring 25.000 per-
soner. Takket være lufthavnen harsoner. Takket være lufthavnen har
Tårnby flere arbejdspladser endTårnby flere arbejdspladser end
erhvervsaktive borgere.erhvervsaktive borgere.

Til kanten
Under finanskrisen brugte kommu-
nen cirka 270millioner kroner af
kassebeholdningen i løbet af tre år.
– Tårnbyborgernemærkede ikke
krisen på den service, som de fik af
kommunen. Vi sænkede ikke ser-
viceniveauet, og det var heller ikke
nødvendigtmed store fyringsrunder.
Det har vi sjældent haft, siger Allan
S. Andersen og fortsætter:
–Mitmål er at gå til kanten på drif-
ten og bruge såmeget på anlæg som
muligt, siger han.
Kan det blive ved sådan?
–Nej, det er klart, at nårman går ind
og ser på befolkningens sammensæt-
ning, er der er en grænse for, hvor
længe vi kan blive vedmed at tage
penge op af kassen. Det er hele tiden
en vurdering, for samtidigmed at vi
vil have et højt serviceniveau, vil vi
også have en robust økonomi.
Hvad er jeres udfordringer?

–Vi er en kommunemedmange til-
flyttere,men vores udvidelsesmu-
ligheder er begrænsede. Store dele
af kommunen er natur. Vi kan kun
udbyggemedboliger til cirka 5.000
borgere. Vi har to eller tre områder,
der stadig udvikles, og så får vi nogle
ekstramuligheder for at bygge nyt,
nårKøbenhavns Lufthavnmedderes
udviklingsplaner dropper indflyvnin-
gen over byen, siger Allan S. Andersen.
Selv ommange af tilflytterne er bør-
nefamilier, der tjener godt, er uddan-
nelsesniveauet i Tårnby stadig under
mange andre kommuners.
– Det kæmper vi for at vende. Vi sør-
ger også for, at vi bygger almennyt-
tige boliger i de nye områder, som vi
udvikler. Demhar vi for få af, siger
Allan S. Andersen.
Hvad angår udvikling, så er kommu-
nen i gang med at bygge en ny svøm-
mehal, Vestamager Svømmehal, til
140millioner kroner.

– Det er vores fjerde svømmehal. Vi
er også ved at se på, om vi kan bygge
en ny skøjtehal. Den, som vi har, er
ikke klimasikret. Det vil koste 60
millioner kroner. Så er vi også i gang
med en ny naturskole påNaturcen-
ter Amager til de 0-3-årige, så de helt
små også kommer til at lære naturen
at kende, siger han.•mdbr@kl.dk
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Vestamager
Svømmehal bli-
ver Tårnbys fjerde
svømmehal. Den
ligger tæt på
Ugandaskoven og
vil stå klar til brug
senere i 2020.
Byggeriet har ko-
stet omkring 130
millioner kroner.


