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2 Borgmesterens forord
Endnu et godt regnskab
Jeg er glad for at kunne præsentere endnu et godt regnskab: Høje-Taastrup Kommune har en sund
økonomi og en god kassebeholdning, og det er nødvendigt for at kunne udvikle både nye og
eksisterende byområder.
Den økonomiske styring har i året handlet om ikke at overskride regeringens rammer for, hvor
meget kommunerne må bruge på service og anlæg. Det har været nødvendigt at give
tillægsbevillinger til primært det specialiserede børneområde, men til gengæld har vi haft et mindre
forbrug på andre områder, og det er på den måde lykkedes at overholde rammerne.
Indenfor de givne økonomiske rammer har opgaven i 2019 været at levere en god service,
understøtte kommunens stærke vækst bedst muligt og samtidig sikre en fortsat sund økonomi.
Nye bydele opstår og forbindes med ny infrastruktur
Vi bygger nye bydele, og vi udvikler vores eksisterende byområder. I Høje Taastrup C sker en
masse - udover mere erhverv kommer der flere boliger med plads til 3.000 nye borgere. Der er
solgt flere byggefelter i løbet af 2019, og en tur i området vidner om store vejomlægninger, så
området kan komme til at fungere optimalt. Det er også i Høje Taastrup C, at det nye rådhus
kommer til at ligge. Her kommer et grønt parkstrøg med bænke, plads til leg og aktivitet,
forretninger og caféer, der snor sig afsted og skal forbinde Høje Taastrup Station og City 2.
Ved Hedehusene Station og det naturskønne Hedeland ligger den nye bydel Nærheden, som bliver
bygget med fokus på, at hverdagen skal være nem og med plads til fællesskab. Lejligheder med
altaner og rækkehuse med små haver skyder op i området, hvor der allerede bor mere end 400
borgere, og det nye springcenter trækker også mange mennesker til. I 2019 er broen, som skal
forbinde Nærheden med Hovedgaden i Hedehusene, blevet monteret. Når broen om lidt står færdig,
får den stor betydning for området og dets beboere  blandt andet er Høje-Taastrup Kommunes
nye skole Læringshuset Nærheden inkl. daginstitution ved at blive opført tæt ved broen.
Vi udvikler også eksisterende byområder. Vi vil gerne åbne tre af vores bydele op  Taastrupgaard,
Gadehavegård og Charlotteager - og skabe mere sammenhæng med området omkring. Bydelene
bliver centrum for henholdsvis kultur, viden og aktivt byliv, og der skal bl.a. bygges et børne- og
kulturhus. På den måde vil vi sikre bedre vilkår for de borgere, der bor i områderne, og skabe en
bedre social balance i kommunen. Udviklingen har været i gang siden 2015, og derfor var vi på
forkant med vores udviklingsplaner for Taastrupgaard og Gadehavegård, som i 2019 blev godkendt
af Transport- Bygnings- og Boligministeriet.
Læringshuset Nærheden
Første spadestik til Læringshus Nærheden blev taget den 30. august 2019, da DTU Science med en
sprængladning gik i jorden med projektet. Læringshuset bliver en eksperimenterende skole, hvor
eleverne via kreativitet, entreprenørskab og tværfagligt samarbejde skal finde løsninger på virkelige
problemstillinger. Her skal elever gennem projekter lære med hænderne og aktivt bruge sanserne
og være med til at løse fremtidens udfordringer  globalt, nationalt og lokalt. Læringshuset kommer
til at rumme både daginstitution og skole i fem spor. Også på kommunens øvrige skoler udvikler vi
projektbaseret læring. Læringshuset forventes klar i august 2021.
Fokus på bevægelse og lighed
I 2019 har vi tilsluttet os DIF og DGIs landsdækkende initiativ Bevæg Dig for Livet. Det er
velkendt, at idræt og bevægelse giver arbejdsglæde, udfordringer og fællesskaber. Høje-Taastrup
Kommune har allerede et aktivt foreningsliv med tilbud for enhver smag og alder. Vi har masser af
gode idrætsfaciliteter til både eliteidrætsudøvere og motionister. Og det uanset om du er til
aktiviteter i foreningerne, eller du foretrækker at spille badminton, fodbold eller basket med
vennerne på skæve tidspunkter.
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Når vi bevæger os, stiger humøret. Vi får mere overskud til os selv og andre. Med Bevæg Dig for
Livet vil vi samarbejde med foreninger om tilbud til begyndere og motionister i alle aldre og arbejde
for at få 5.000 flere børn og unge med i foreningslivet. Desuden vil vi sikre bevægelsesforløb med
alle daginstitutioner og skolebørn, da vi fra vores pædagoger og sundhedsplejersker ved, hvor
afgørende børns motorik er for at få glade og sunde børn.
Vejen til større lighed  uanset alder var temaet på FNs Ældre Dag den 1. oktober 2019, hvor jeg
deltog som oplægsholder. Vi arbejder allerede for at sikre, at alle mennesker har lige muligheder.
Det gør vi ved at investere i børnehaver, skoler og uddannelse og ved at gå nye veje med måder at
lære på  netop for at ruste vores børn og unge bedst muligt til fremtiden. Ensomhed især blandt
ældre og udsatte er desværre en stigende udfordring i Danmark. Heldigvis er udfordringen i HøjeTaastrup Kommune ikke helt så stor som i resten af landet. Vi er én af de kommuner med færrest
ensomme ældre, og det kan skyldes vores meget aktive foreningsliv med mange forskellige tilbud.
Men også frivillige læsevenner, motionsvenner og telefonstjernen, der ringer hver morgen og
tjekker, at alt er vel, er vigtig.
Vækst og udvikling
Vi har et stærkt erhvervsliv, og både vores små og store virksomheder er vigtige for at drive
udviklingen fremad i Høje-Taastrup. Erhvervslivet skaber nemlig lokale arbejdspladser og liv i
byerne. Virksomhederne er en vigtig samarbejdspartner for kommunen - både når det handler om
at få borgere i job, men også i forhold til innovation og partnerskaber. Derfor vil vi fortsat arbejde
på at skabe optimale rammer for at drive og starte virksomhed i kommunen.
Der er siden 2010 skabt mere end 10.000 arbejdspladser i kommunen. Det er et imponerende tal.
Stigningen er sket både på baggrund af nye store virksomheder, der er flyttet til i perioden, men
også de eksisterende virksomheder i Høje-Taastrup har klaret sig godt og ansat flere. Der er
desuden en stigende tendens til at flere videnstunge job flytter til kommunen bl.a. inden for finans
og rådgivning.
Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst.

Michael Ziegler
Borgmester
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3.1 Ledelsens påtegning
Økonomiudvalget har den 10. marts 2020 aflagt årsregnskab for 2019 for Høje-Taastrup Kommune
til Byrådet.
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i
overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og
Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske
resultat.
I henhold til styrelseslovens §45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revisionen.

Høje-Taastrup Kommune, den 10. marts 2020

Kommunaldirektør
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Byrådet i Høje-Taastrup Kommune
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Høje-Taastrup Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019, jf. siderne 7–10 og 78-113 i ”Regnskab 2019”, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:
►

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 291 mio. kr.

►

Resultat af det skattefinansierede område 123 mio. kr.

►

Aktiver i alt 4.695 mio. kr.

►

Likvide beholdning i alt 353 mio. kr.

►

Egenkapital i alt 2.267 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen,
revision m.v.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.
Valg af revisor
Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Høje-Taastrup Kommune for regnskabsåret 2010
og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 9 år frem til og med regnskabsåret 2019. Vi
blev antaget efter en udbudsprocedure i 2014.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Høje-Taastrup Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budgetog regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget de af byrådet godkendte budgettal som sammenligningstal i
årsregnskabet for 2019. Budgettal har ikke været underlagt revision.
Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev behandlet som led i vores
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen
særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Ernst & Young P/S - Dirch Passers Allé 36 - Postboks 250 - 2000 Frederiksberg - CVR-nr. 30 70 02 28
7882852_1.docx
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Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet",
herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.
Sociale udgifter
Sociale udgifter er en væsentlig driftsudgift i kommunen og en væsentlig del heraf refunderes i henhold
til lovgivningen af Staten. Kommunen udformer og anvender konkrete forretningsgange og interne kontroller med henblik på at sikre, at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale
ydelser, og at der udbetales korrekte ydelser, der kan refunderes af Staten. Reglerne på området er
komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og
sagsbehandling. Som følge heraf er sociale udgifter med statsrefusion det område, der har størst betydning for vores revision.
Vores behandling i revisionen
Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der
sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgørelse
nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på
visse områder inden for Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge - og Integrationsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Undervisningsministeriets ressortområder.
Resultatet af vores revision af sociale udgifter med statsrefusion er afrapporteret til kommunen i revisionsberetning af 5. juni 2019 i tværministerielle oversigter til ministerierne Beskæftigelsesministeriet,
Børne- og Socialministeriet samt Udlændige- og Integrationsministeriet.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen,
revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.

►

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen,
som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på
grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger,
skal vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 8. juni 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
Revisionspartnerse
CVR-nr. 30 70 02 28
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4 Kommunens årsberetning
Udvalgsstrukturen
Høje-Taastrup Kommune havde i regnskabsåret 2019 otte stående udvalg hver med et antal
politikområder under sig, jf. figur 4.0.1.
Figur 4.0.1: Udvalgsstrukturen (driftsforbrug i mio. kr. netto)
Byråd
(3.477 mio. kr.)

Økonomiudvalget
(591,1 mio. kr.)

Arbejdsmarkedsudvalget
(706,2 mio. kr.)

Teknisk Udvalg
(92,6 mio. kr.)

Plan- og Miljøudvalget
(2,3 mio. kr.)

Socialudvalget
(371,6 mio. kr.)

Institutions- og Skoleudvalget
(1.034,5 mio. kr.)

Fritids- og Kulturudvalget
(78,3 mio. kr.)

Ældre- og Sundhedsudvalget
(600,7 mio. kr.)
Kommunens udvalg dækker de kommunale opgaveområder. De stående udvalg samt to
opgaveudvalg (Uddannelse til Alle og Nyt fokus på udsatte boligområder) beskrives i separate
afsnit.

Kommunens samlede regnskab
I løbet af året har den økonomiske styring i Høje-Taastrup Kommune handlet om at håndtere en
forventet udfordring på servicerammen, som særligt kan henføres til det specialiserede
børneområde. Udfordringen har været af en overskuelig størrelse, idet der kontinuerligt har været
arbejdet med at identificere mindreforbrug til finansiering af merforbrug og opfordret til generel
tilbageholdenhed. Indsatserne har haft den ønskede effekt og bidrager til et mindreforbrug på
servicerammen på 0,4 pct. Kommunens kassebeholdning er fortsat robust.
Ved budgetvedtagelsen i oktober 2018 vedtog Byrådet et oprindeligt budget for kassetræk i 2019
på -1,5 mio. kr., jf. tabel 4.0.1. Som følge af tillægsbevillinger gennem året udgør det korrigerede
budget et kassetræk på -9,5 mio. kr. Regnskabet viser en kasseopbygning på 91,4 mio. kr., hvilket
udgør en forbedring på 100,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes
både mindreforbrug på drift og anlæg og dertil kommer en større lånoptagelse end ventet som følge
af håndtering af feriemidler i forbindelse med overgang til ny ferielov. Den nye ferielov indebærer
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teknisk en lånoptagelse i 2019 på 72,5 mio. kr., som mere reelt er en hensættelse til senere
udbetaling. Eksklusiv denne lånoptagelse svarer kasseopbygningen til 18,9 mio. kr.
Årets regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på drift og
anlæg på -43 mio. kr. samt merindtægter på finansiering på -5,9 mio. kr., jf. tabel 4.0.1.

Årets driftsresultat
Byrådet vedtog i oktober 2018 et oprindeligt nettodriftsbudget for 2019 på 3.473 mio. kr., som i
løbet af året er øget med 33,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 3.507 mio. kr.
Isoleret er budgettet til serviceudgifter øget med 16,3 mio. kr. jf. tabel 4.0.1, hvilket væsentligst
skyldes tillægsbevillinger på 13 mio. kr. vedrørende aktivitetsstigning på det specialiserede
børneområde i forbindelse med 2. budgetopfølgning. De samlede budgetændringer omfatter både
positive og negative tillægsbevillinger, hvoraf de væsentligste er beskrevet under udvalgenes
bemærkninger.
Kommunens regnskab viser, at de samlede nettodriftsudgifter udgjorde 3.477 mio. kr. Kommunens
samlede driftsresultat udviser dermed et mindreforbrug på -29,4 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget, svarende til -0,8 pct. Heraf indstilles 16,6 mio. kr. overført til 2020 og senere
år. Overførslen fra 2019 til 2020 sker i forventning om, at der også vil være mindreforbrug i 2020,
som vil blive søgt overført til 2021.
Tabel 4.0.1: Udvalgs- og finansieringsoversigt
Oprindeligt
Tillægsbudget
bevillinger

Korrigeret
budget

Regnskab
2019

(3) = 2+1

(4)

(2)
(Netto 1.000 kr.)

(1)

Afvigelse
i forhold
til opr.
Budget1)
(5) = 4-1

Afvigelse
i forhold
til korr.
Budget1)
(5) = 4-3

Drift
Økonomiudvalget

595.230

6.246

601.476

591.070

-4.160

-10.406

Arbejdsmarkedsudvalget

689.462

14.556

704.018

706.186

16.724

2.168

Teknisk Udvalg

101.387

-2.451

98.936

92.565

-8.822

-6.371

5.147

1.518

6.665

2.335

-2.812

-4.330

Plan- og Miljøudvalget
Socialudvalget
Institutions- og Skoleudvalget
Fritids- og Kulturudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget

374.129

404

374.533

371.557

-2.572

-2.976

1.039.429

9.198

1.048.627

1.034.500

-4.929

-14.127

78.202

746

78.948

78.338

136

-610

590.285

3.179

593.464

600.708

10.423

7.244

A. Drift i alt

3.473.271

33.397

3.506.668

3.477.260

3.989

-29.409

Heraf serviceudgifter

2.587.7862)

16.2903)

2.604.076

2.576.560

-11.226

Anlæg
Økonomiudvalget

169.030

-30.825

138.205

151.226

-17.804

13.021

Teknisk Udvalg

11.370

46.621

57.991

31.406

20.036

-26.585

B. Anlæg i alt

180.400

15.796

196.196

182.631

2.231

-13.564

C. Renter

-159

-21.155

-21.314

-27.453

-27.294

-6.139

D. Balanceforskydninger

54.713

693

55.406

80.854

26.141

25.449

E. Afdrag på lån

48.587

-638

47.949

49.052

465

1.103

Heraf vedr. ældreboliger

14.453

-833

13.620

14.900

447

1.280

Finansieringsbehov i alt

3.756.812

28.092

3.784.904

3.762.344

5.532

-22.560

Skatter

-2.619.660

10.311

-2.609.349

-2.614.595

5.065

-5.246

Tilskud/udligning

-1.123.097

-5.988

-1.129.085

-1.129.667

-6.570

-582

414

0

414

387

-27

-27

Momsudligning
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Oprindeligt
budget

Tillægsbevillinger

Korrigeret
budget

Regnskab
2019

(3) = 2+1

(4)

(2)
(Netto 1.000 kr.)
Lånoptagelse
F. Finansiering i alt
Afvigelse mellem
finansieringsbehov og
finansiering
Likviditetsoverskud (+)
Likviditetsunderskud (-)

(1)

Afvigelse
i forhold
til opr.
Budget1)
(5) = 4-1

Afvigelse
i forhold
til korr.
Budget1)
(5) = 4-3

-13.000

-24.368

-37.368

-109.876

-96.876

-72.508

-3.755.343

-20.045

-3.775.388

-3.853.752

-98.409

-78.363

1.469

8.047

9.516

-91.408

-92.877

-100.924

-1.469

-8.047

-9.516

91.408

92.877

100.924

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt
2) Det oprindelige budget til serviceudgifter udgør 2.588,9 mio. kr. Rammen for serviceudgifterne opgøres i forhold til
det oprindelige budget korrigeret for lov- og cirkulæreprogrammet mv. (3,9 mio. kr.) samt pris- og lønregulering (5,1 mio. kr.) - en samlet korrektion på -1,2 mio. kr., som giver anledning til en justeret serviceramme på 2.587,8
mio. kr. Overholdelse af servicerammen opgøres i forhold hertil.
3) Byrådet har i året tillægsbevilget 15,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Ovenstående korrektion på -1,2 mio. kr. betyder
at budgettet vedr. servicerammen er korrigeret med 16,3 mio. kr. i løbet af året.

De væsentligste afvigelser på driftsregnskabet
Årets samlede regnskabsresultat på driften omfatter både mer- og mindreforbrug. Budgettet er ved
budgetvedtagelsen fordelt på udvalg. I dette afsnit beskrives de væsentligste mer- og
mindreforbrug på de respektive udvalg.

Økonomiudvalget
Udvalgets mindreforbrug på -10,4 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på it-, personale- og
bygningsrelaterede udgifter på samlet -17,7 mio. kr. Afvigelserne skyldes lavere
genforsikringsprocent vedr. tjenestemandspensioner, mindre behov for nyinvestering i it, lavere
udgifter på energiområdet som følge af det varmere vejr og fokus på energibesparende tiltag samt
færre vikarudgifter på rengøringsområdet på grund af lavere sygefravær.
Omvendt er der et merforbrug på 4,3 mio. kr., som kan henføres til højere udgifter til
arbejdsskadeserstatninger samt flere udgifter til udvendig vedligeholdelse i forbindelse med
fraflytning af flere lejemål.

Arbejdsmarkedsudvalget
Udvalgets merforbrug på 2,2 mio. kr. skal ses i lyset af samlede tillægsbevilling i året på 14,5 mio.
kr. (overførselsudgifter), som primært kan henføres til konsekvensen af tilbagetrækningsreformen.
Merforbruget skyldes væsentligst et større optag af elever på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)
(2,2 mio. kr.) og at STAR har konstateret en beregningsfejl i særligt fleksbidrag og opkrævet
tilbagebetaling i december 2019 (1,0 mio. kr.).

Teknisk Udvalg
Udvalget har et mindreforbrug på -6,4 mio. kr. som hovedsageligt kan tilskrives mindreforbrug på
vinterkontoen på grund af den milde vinter (-2,6 mio. kr.), efterregulering fra Movia vedr. regnskab
2017 (-1,6 mio. kr.) samt mindreforbrug på dagrenovation (-2,9 mio. kr.). Mindreforbruget på
dagrenovation overføres til en mellemregningskonto til senere modregning i taksten på området.

Plan- og Miljøudvalget
Udvalget har et mindreforbrug på -4,1 mio. kr., som primært skyldes tidsforskydning i udgifter og
hjemtagning af EU-tilskud til projekter. Projekter strækker sig ofte over flere år, og det er ikke
usædvanligt, at der sker tidsforskydning af udgifterne.
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Socialudvalget
Udvalget har et mindreforbrug på -3,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med at
budgettet på det specialiserede voksenområde i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev
øget med 42 mio. kr.
Mindreforbruget kan særligt henføres til færre modtagere af boligstøtte (-2,5 mio. kr.), færre
borgere på forsorgshjem og krisecentre end ventet (-2,2 mio. kr.), samt merindtægt vedr.
refusioner (-4,1 mio. kr.) da budgettet ikke har været tilrettet den forventede refusion.
Modsat er der merforbrug vedr. bo- og dagtilbud hvilket hovedsageligt kan henføres til indtægtstab
på grund af tomgang (4,7 mio. kr.).

Institutions- og Skoleudvalget
Udvalget har et samlet mindreforbrug på -14,1 mio. kr., og skal ses i sammenhæng med en
tillægsbevilling på 17 mio. kr. på det specialiserede børneområde på grund af aktivitetsstigning.
På daginstitutionsområdet skyldes mindreforbruget (-6,0 mio. kr.) primært tilbageholdenhed i
forbindelse med implementering af ny klyngestruktur og problemer med rekruttering af
kvalificerede pædagoger samt indsats- og specialpædagoger.
På skoleområdet kan mindreforbruget (-6,3 mio. kr.) primært henvises til færre udgifter på de
lovbestemt områder som fx udgifter til modtageklasser, søskende tilskud og økonomiske fripladser,
færre lønrelaterede udgifter blandt andet som følge af vakancer samt tilbagehold vedr.
kursusmidler.
På området for fritidstilbud for børn og unge samt det kriminalpræventive team skyldes
mindreforbruget (-1,6 mio. kr.) færre udgifter til økonomisk friplads og flere indtægter fra
forældrebetaling på klubberne samt vakante stillinger i det kriminalpræventive team som følge af
omstrukturering i 2019.

Fritids- og Kulturudvalget
Udvalget har et mindreforbrug på -0,6 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på
flere igangsatte projekter samt færre mellemkommunale afregninger vedr. folkeoplysende
aktiviteter.

Ældre- og Sundhedsudvalget
Udvalget har et merforbrug på 7,2 mio. kr. og skyldes primært, at budgettet vedrørende
kommunale plejeboliger ikke er tilpasset det budget, som boligadministrationen styrer efter (5,4
mio. kr.). Forholdet bringes i orden i 2020.
Dertil kommer merforbrug på plejecentrene og hjemmeplejen (1,3 mio. kr.) som følge af et stort
forbrug af eksterne vikarer, samt merforbrug vedr. mellemkommunale betalinger (2,2 mio. kr.) som
følge af tilkøb af specialiserede genoptræningsforløb til hjerneskadede borgere og generelt større
behov for tilkøb af plejehjemspladser.

Anlæg
Kommunens anlægsudgifter udgør i 2019 182,6 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på
-13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.0.1.
Det oprindelige anlægsbudget er netto øget med 15,8 mio. kr. i 2019, og det korrigerede budget
udgør 196,1 mio. kr.
Periodeforskydninger (overførsler) i anlægsbudgetterne fra 2018 til 2019 har bidraget med en
nettoforøgelse på 306,7 mio. kr. Modsat er budgettet reduceret som følge af periodeforskydninger
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(overførsler) fra 2019 til 2020 på -264,2 mio. kr. Overførsler mellem årene har således bidraget til
at forøge anlægsbudgettet med netto 42,6 mio. kr. i 2019.
Yderligere indstilles 42,3 mio. kr. (netto) overført til 2020 fordelt med 16,0 mio. kr. (netto) på
Økonomiudvalget og 26,3 mio. kr. (netto) på Teknisk Udvalg. Overførselsansøgning til 2020
fremgår af særskilt sag.
Periodeforskydninger påvirker således ikke anlægsbudgettet i 2019, men budgettet er ændret med
tillægsbevillinger i løbet af året, hvoraf de væsentligste er beskrevet under Økonomiudvalget og
Teknisk Udvalg
Forskydninger i gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke
usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker
den planlagte gennemførelse.

Renter, afdrag på lån og finansforskydninger
Renter
Det korrigerede budget for renteindtægter udgør -21,3 mio. kr. i 2019. Regnskabsresultatet viser
renteindtægter på -27,5 mio. kr. svarende til en merindtægt på -6,1 mio. kr. sammenholdt med det
korrigerede budget i 2019. Afvigelsen kan tilskrives færre genberegninger af ejendomsskatter og
dermed mindre rentegodtgørelse til boligejerne (-2,6 mio. kr.) samt lavere udgifter (-3,1 mio. kr.)
til renter af langfristet gæld som følge af den lave rente i 2019.
Afdrag
Afdrag på lån udgør 49,1 mio. kr. i 2019 - heraf 14,9 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Afdrag på
kommunens lån har været på niveau med det forventede.
Balanceforskydninger
Balanceforskydninger dækker over forskydninger i balanceposter såsom forskydninger i kort og
langsigtet gæld samt forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender. I 2019 har der samlet
været øvrige finansforskydninger på 80,9 mio. kr., som bidrager til kassetræk. I forhold til det
korrigerede budget er forskydningen 25,4 mio. kr. større end ventet. Årets forskydninger kan
primært henføres til:
Kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld udgør kommunens samlede
nettoforskydninger i betalinger mellem årene. Nettoforskydningerne er et udtryk for forskydninger i
kommunens restancer (fakturaer modtaget i andet regnskabsår end det regnskabsår, hvor de er
betalt). I 2019 blev kortfristede tilgodehavender forøget med 9,4 mio. kr., og kortfristet gæld
forøget med 24,5 mio. kr., hvilket indebærer en samlet kasseopbygning på 15,1 mio. kr.
Forskydninger i langfristede tilgodehavender
Forskydninger i langfristede tilgodehavender udgør 90,0 mio. kr. og indebærer kassetræk.
Forskydningen skyldes primært:
·
·
·
·
·

Midlertidigt udlæg til Nærheden på 40 mio. kr.
Indskud i Høje-Taastrup C P/S på 10 mio. kr.
Deponerede beløb på 26 mio. kr. bl.a. i forbindelse med salg af HMN Naturgas I/S.
Lån til betaling af stigning i grundskyld på 9 mio. kr.
Grundkapitaltilskud på 7 mio. kr. bl.a. vedr. Gartnergården

Forskydninger i tilgodehavender hos staten
Ligeledes er der for regnskabsåret opgjort en forskydning vedrørende forskydninger i
tilgodehavender hos staten på 7,2 mio. kr., som bidrager til kassetræk.
Forskydningen kan primært tilskrives momstilgodehavende, som er øget med 8,0 mio. kr.
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Finansiering af udgifterne
Skatter, tilskud og udligning
Kommunens samlede udgifter udgør 3.762 mio. kr., som dækkes via indtægter fra skatter, tilskud
og udligning samt lånoptagelse. I 2019 havde kommunen et finansieringsoverskud på 91,4 mio.
kr., jf. tabel 4.0.1.
Kommunens indtægter kommer primært fra skatter på -2.615 mio. kr. samt tilskud og udligning
(inkl. momsudligning) på -1.129 mio. kr.
Høje-Taastrup Kommune har for 2019 valgt at basere budgettet på et statsgaranteret
udskrivningsgrundlag (statsgaranti). Når kommunen vælger statsgaranti er både skatteindtægter
og tilskuds- og udligningsbeløb givet ud fra statens udmeldinger i juli måned året før budgetåret, og
der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene.
Efterregulering ved valg af selvbudgettering afregnes med kommunerne 3 år efter budgetåret. I
2016 valgte Høje-Taastrup Kommune statsgaranti, og der sker således ingen efterregulering i 2019.
Regnskabet for 2019 viser, at Høje-Taastrup Kommune har en merindtægt vedrørende skatter, tilskud
og udligning på -5,9 mio. kr. (inkl. momsudligning), heraf vedrører merindtægter fra skat
-5,2 mio. kr., mens tilskud- og udligning udgør -0,6 mio. kr.
Merindtægter vedrørende skat på -5,2 mio. kr. kan primært henføres til, at Høje-Taastrup
Kommune har modtaget forskerskat vedr. 2018 på -5,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter fra
grundskyld på 0,1 mio. kr. samt mindreindtægter fra dækningsafgift på 0,2 mio. kr.
Merindtægten vedrørende tilskud og udligning på består af tilbagebetaling til kommunerne vedr.
bidrag til pulje til særtilskud (§19) i 2018 og 2019 med -0,7 mio. kr. og modsat 0,2 mio. kr. i kollektiv
modregning vedrørende skattestigninger fra 2018 til 2019.
Lånoptagelse
Kommunens samlede låneramme udgjorde i 2019 37,4 mio. kr. på baggrund af afholdte udgifter i
2018 til energirenovering, indefrysning af ejendomsskatter og stigninger i grundskyld samt afholdte
udgifter i relation til det nye rådhus, hvor der er givet ekstraordinær låneadgang. På baggrund heraf
er der i regnskabsåret 2019 hjemtaget lån på -37,4 mio. kr. Lånoptag sker forskudt således, at lån i
2019 optages på baggrund af udgifter i 2018.
Herudover er der i 2019 indført en overgangsordning til den nye ferielov, hvor ministeriets
vejledning foreskriver, at kommunen skal optage forpligtelsen i overgangsperioden som et lån. Der
er således indarbejdet en lånoptagelse i 2019 på 72,5 mio. kr., som mere reelt er en hensættelse
til senere udbetaling.

Den likvide beholdning
Årets aktivitet medfører et finansieringsoverskud på -91,4 mio. kr. i 2019.
Oprindeligt var der budgetteret med et underskud på 1,5 mio. kr., og som følge af tillægsbevillinger
i året udgjorde det korrigerede budget et forventet finansieringsunderskud på 9,5 mio. kr.
Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør som følge af årets aktivitet -100,9 mio. kr.:
·
·
·
·
·
·

Netto
Netto
Netto
Netto
Netto
Netto

mindreforbrug vedrørende drift på -29,4 mio. kr.
mindreforbrug vedrørende anlæg på -13,6 mio. kr.
mindreudgifter vedrørende renter og afdrag på -5,0 mio. kr.
merudgift på øvrige finansforskydninger på 25,4 mio. kr.
merindtægter vedrørende skatter og udligning (inkl. momsudligning) på -5,9 mio. kr.
merindtægter vedr. lånoptagelse på -72,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet indebærer tilsvarende, at de likvide aktiver er øget med 100,9 mio. kr. i løbet
af 2019. Den likvide beholdning udgør ultimo året 352,6 mio. kr.
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Kommunens likviditet opgøres almindeligvis efter kassekreditreglen og ifølge denne er likviditeten
steget fra 500,4 mio. kr. 31.12.2018 til 588,1 mio. kr. 31.12.2019.

Udgiftstyper
Serviceudgifter
På serviceudgifterne er der et mindreforbrug på -11,2 mio. kr., svarende til 0,4 pct.
Mindreforbruget skyldes, at organisationen kontinuerligt har arbejdet med at identificere
mindreforbrug til finansiering af merforbrug, og der har været opfordret til generel
tilbageholdenhed.
Overførselsudgifter og refusioner
På overførselsudgifter er der et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en
tillægsbevilling på arbejdsmarkedsområdet primært som følge af konsekvensen af
tilbagetrækningsreformen.
På den centrale refusionsordning er der omvendt merindtægter på -3,4 mio. kr., som kan henføres
til det specialiserede voksenområde, hvor budgettet ikke er blevet tilpasset den forventede refusion.
Tabel: 4.0.2 Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper
Oprindeligt
Korrigeret
budget
budget

Regnskab
2019

(1.000 kr.)
Brugerfinansieret område

Afvigelse i
forhold til
oprindeligt
Budget1)

Afvigelse i
forhold til
korrigeret
Budget 1)

472

8

-2.974

-3.446

-2.981

Overførselsudgifter

612.464

623.905

624.339

11.875

433

Forsikrede ledige

111.427

116.115

115.093

3.666

-1.023

Den centrale refusionsordning
Aktivitetsbestemt
medfinansiering

-20.248

-17.248

-20.650

-402

-3.402

199.942

199.509

199.694

-248

185

Ældreboliger

-19.724

-19.697

-14.801

4.923

4.896

2.587.7862)

2.604.076

2.576.560

-11.226

-27.516

Serviceudgifter

I alt
3.473.271
3.506.668 3.477.260
3.9893)
-29.409
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.
1) Negativt fortegn svarer til et mindreforbrug.
2) Korrigeret for lov- og cirkulæreprogrammet mv. samt pris- og lønregulering på i alt -1,2 mio. kr., jf. note 2 i tabel
4.0.1.
3) Totalen afviger fra summen af de enkelte afvigelser, idet afvigelsen på serviceudgifter er opgjort i forhold til det
oprindelige budget korrigeret som beskrevet ovenstående.

Opgaveudvalg
Høje-Taastrup Kommune har to opgaveudvalg, som ikke har selvstændigt budgetansvar.
Uddannelse til Alle-udvalg
Høje-Taastrup Kommune har siden 2014 arbejdet målrettet med at øge andelen af unge, der
gennemfører en ungdomsuddannelse. Siden 2014 har der været nedsat et opgaveudvalg, som har
haft et særligt ansvar for at implementere den af Byrådet vedtagne UTA-handleplan. Det nye Byråd,
der tiltrådte i 2018, har valgt at fortsætte dette udvalgsarbejde i et nyt opgaveudvalg for perioden
2018-21.
Målsætningerne er bl.a. at øge andelen af 16-24 årige med gennemført ungdomsuddannelse, at øge
uddannelsesfrekvensen blandt de 16-24 årige samt at forhindre frafald fra ungdomsuddannelserne.
På trods af en målrettet indsats, er målene endnu ikke indfriet, jf. tabel 4.1.1
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Tabel 4.1.1: Ungdomsuddannelser
2014
Mål (i pct.)
Andel 16-24-årige med mindst en
ungdomsuddannelse
Andel 16-24-årige, der er i gang med
eller har afsluttet en
ungdomsuddannelse
Andel 24-årige, der har afsluttet en
ungdomsuddannelse

2015

2016

2017

2018

2019

Mål
2021

34

34

37

36

34

34

40

80

81

80

81

79

78

85

61

66

70

64

62

59

79

Andelen af 24-årige med en afsluttet ungdomsuddannelse i 2019 udgør 59 pct. Med den nye
lovgivning på ungeområdet, som trådte i kraft i 2019, skærpes målsætningen således, at alle
kommuner skal sikre, at 90 pct. af de 25-årige i 2030 har gennemført en ungdomsuddannelse. Der
er derfor brug for et fortsat og langsigtet fokus på området.
I 2018 besluttede direktionen at etablere et nyt Ungecenter, som har hovedansvaret for at drive
arbejdet med at indfri Byrådets målsætninger på ungdomsuddannelsesområdet. Ungecentret består
af klubber, Linie 10, Ungdomsskolen, Kriminalpræventivt team samt uddannelsesvejledere og
ungeguider. Formålet er fortsat at drive institutionernes ungeindsats, men også at forstærke og
lede det tværgående sammenhængende arbejde om uddannelse til alle unge i hele byen og at stå i
spidsen for tilblivelsen af et nyt unge- og campusmiljø.
Oprettelse af Ungecentret er væsentligst udløst af etableringen af den Forberedende
Grunduddannelse (FGU), der samler en lang række forberedende uddannelsestilbud, og
implementering af lov om sammenhængende kommunal ungeindsats for unge op til 25 år pr. 1.
august 2019. Kommunerne har med den nye lovgivning om ungeindsatsen fået det fulde ansvar for
at sikre, at alle unge under 25 år er rustet til at kunne påbegynde og gennemføre en
ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem en
koordineret indsats, der opleves som sammenhængende for den unge i den enkelte kommune på
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
Der er pr. 1. august 2019 etableret en tværgående enhed, Ungeguide HTK, forankret i Ungecentret,
bestående af uddannelsesvejledere og ungeguider fra Ungecentret, Jobcentret og Børne- og
Ungerådgivningscentret. Ungeguide HTK skal sikre, at unge med behov herfor får tilknyttet en
gennemgående kontaktperson (ungeguide) samt får udarbejdet en sammenhængende
uddannelsesplan.
Som led i bestræbelserne på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse besluttede
Byrådet i 2016, at der skal udvikles en ny uddannelseskultur og skabes bedre muligheder for, at
unge kan tage en ungdomsuddannelse i Høje-Taastrup Kommune. Det skal bl.a. ske ved at etablere
flere ungdomsuddannelser i kommunen og skabe et attraktivt unge- og campusmiljø, som
inspirerer flere unge til at gennemføre en uddannelse. Programmet Sammen om Campus,
igangsat i august 2019, skal virkeliggøre denne ambition og skal facilitere en proces, hvor
kommunen sammen med unge, virksomheder og uddannelsesinstitutioner dels skal skabe en
bevægelse og kulturforandring for at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, og dels
arbejde på at få skabt et egentligt fysisk campusmiljø.
Nyt fokus på udsatte boligområder
For at løfte opgaven om nyt fokus på udsatte boligområder blev der i 2016 etableret et
opgaveudvalg som en politisk overbygning på den administrative programorganisering. Udvalget
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skal bidrage til at fastholde et højt ambitionsniveau og sikre fælles politiske visioner for de udsatte
boligområder mellem kommunen og boligorganisationerne.
Udvalget skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk niveau af kommunens
strategi - Nyt fokus på udsatte boligområder, der blev godkendt af Byrådet 26-01-2016.
Målsætningen for udvalget har i 2019 primært været at udarbejde lovpligtige udviklingsplaner for
boligområderne Taastrupgaard og Gadehavegård, der anviser, hvordan andelen af almene
familieboliger i boligområdet reduceres til højst 40 pct. inden 2030. Udviklingsplanerne blev
godkendt af Byrådet og boligorganisationer i maj 2019, og godkendt af boligministeriet i september
2019.
Desuden har opgaveudvalget arbejdet med sociale partnerskaber og alliancer i udsatte
boligområder med det formål at opbygge en fælles vidensbase og inspiration på tværs af kommune
og boligorganisationer om, hvordan der kan samarbejdes med civilsamfund og private aktører om
boligsociale indsatser og kernevelfærdsområderne, med det formål at styrke bl.a. beskæftigelse,
uddannelse, fællesskab mv.
Et andet fokus har været tryghed ifm. byomdannelse med oplæg fra det Kriminalpræventive Råd og
kommunens eget kriminalpræventive team. Der er igangsat tryghedsvandringer, som gennemføres
af det kriminalpræventive team, og der arbejdes med tryghedsskabende tiltag i forlængelse af
renoveringerne i de almene boligområder.

Udvalgenes regnskabsbemærkninger
I de efterfølgende afsnit beskrives udvalgenes regnskabsresultater efter følgende struktur:
Udvalget:
Udvalgets ansvarsområde
Økonomisk oversigt
Politikområde:
Årets gang  hvad er der sket
Regnskabsresultat
De væsentligste afvigelser
Mængdeforudsætninger
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4.1 Økonomiudvalget

Udvalgets ansvarsområder
Økonomiudvalget
administration og
beskæftiger sig
Økonomiudvalget

beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt
planlægning af Høje-Taastrup Kommunes samlede virksomhed. Økonomiudvalget
også med borgerservice og drift af ejendomme. Derudover varetager
køb og salg af kommunens jord og bygninger.

Udvalgets overordnede ansvar for de økonomiske forhold betyder, at udvalgets budget også dækker
over blandt andet barselsfonden og kapacitetstilpasningspuljen. Det vil sige, at udvalget også har en
rolle som omfordeler af tværgående fonde og puljer, og at dette er afspejlet i budgettets størrelse,
som altid vil være væsentligt større end regnskabet, idet en del af Økonomiudvalgets budget fordeles
til andre udvalgsområder i løbet af året.
Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter en drifts- og anlægsmæssig del samt en finansiel del. I
dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del, mens anlægsområdet og den finansielle del
er beskrevet i andre budgetbemærkninger.
Den driftsmæssige del er opdelt i 2 politikområder:
·
·

Borgerservice og Administration
Bygninger og arealer

Borgerservice og administration
Området omfatter udgifter til Høje-Taastrup Kommunes administration primært placeret på rådhuset.
Administrationen udfører sagsbehandling i relation til borgerne og forskellige myndigheds- og
lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens
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decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af HøjeTaastrup Kommune.
Desuden afholdes hovedparten af kommunens IT-udgifter samt alle tjenestemandspensioner under
dette område.
Derudover omfatter området udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt
afholdelse af valg.
Endelig omfatter området kommunens udgifter til redningsberedskab, som varetages af Østsjællands
Beredskab (ØSB), hvortil kommunen betaler et bidrag. Beredskabsfællesskabet består af Køge,
Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.
Beredskabet nedlægges med udgangen af 2019.
Bygninger og Arealer
Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Høje-Taastrup Kommunes
ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutioner,
energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter. Derudover servicerer
administrationen bygningsbrugeren i forbindelse med ønsker til bygningsændringer, udbedringer og
arbejdsmiljøproblemer i forhold til indeklima.
På området arbejdes der med ejendomsstrategien kloge m2. Ejendomsstrategien har til formål at
optimere kommunens ejendomsmasse.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 591,1 mio. kr. i 2019, og udvalget har et mindreforbrug på
-10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.1.1. Afvigelserne beskrives nærmere i
efterfølgende afsnit.
Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 595,2 mio. kr. og et korrigeret budget på 601,5
mio. kr., jf. tabel 4.1.1. Det korrigerede budget er øget med i alt 6,2 mio. kr.
Det skyldes væsentligst:
· Overførsler fra 2018 til 2019 (5,3 mio. kr.)
· Genudbud af bygningsforsikring samt forlig vedr. kontrakt (3,9 mio. kr.)
· Udvidelse af boligsocial tastforce samt ydelsesområdet (2,6 mio. kr.)
· Omplacering af budget mellem udvalg (1,7 mio. kr.)
· Flere arbejdsskader og flere barsler end forudsat (1,2 mio. kr.)
Modsat er budgettet reduceret som følge af:
· Tilbagehold på puljer (-5,0 mio. kr.)
· Mindreforbrug på energi samt ophør af lejemål (-2,3 mio. kr.)
· Reduceret pris- og lønudvikling (-1,4 mio. kr.)
Tabel 4.1.1: Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget
Politikområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
budget 2019
budget 2019
2019
(Netto 1.000 kr.)
Borgerservice og administration
451.461
454.510
448.583
Bygninger og arealer
143.769
146.966
142.487
I alt
595.230
601.476
591.070
Heraf
- Serviceudgifter
590.105
596.057
584.872
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
-5.927
-4.480
-10.406
-11.186

Figur 4.1.1 viser, at udvalget inden for de seneste tre år har haft mindreforbrug i forhold til det
korrigerede budget.
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Under Økonomiudvalget indgår en række tværgående puljer, og regnskabsresultatet er som
udgangspunkt altid lavere end det korrigerede budget, da der ikke konteres direkte på puljer.
Budget 2019 blev, som tidligere nævnt, imidlertid forøget med 6,2 mio. kr., bl.a. på grund af
udmøntning af effektivisering og udbudsgevinster.
Figur 4.1.1: Udvikling i budget og regnskab
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Politikområde Borgerservice og administration
Årets gang  hvad har vi nået
En attraktiv bosætningskommune
De to store arealudviklingsselskaber i Høje-Taastrup Kommune lykkes i stor udstrækning med at
udvikle de to byer. I Nærheden er byggeriet af det nye læringshus igangsat i 2019, og mange er
interesserede i at købe grundene i området. I 2019 er der også kommet gang i HøjeTaastrup C,
hvor omlægningerne af vejene og byggemodning for at gøre klar til den nye by er igangsat. Også
her er mange byggefelter solgt.
Der er i 2019 arbejdet på at udvikle kommunens visuelle identitet med en ny hjemmeside med
mange billeder af kommunen.
God borgerkontakt og helhed
I 2019 er der fastholdt et fokus på den gode borgerkontakt. Der er fx blevet arbejdet med, at flere
borgere får løst deres problemstilling i deres første møde med kommunen (straksafklaring) og med
at optimere brugen af selvbetjeningsløsninger. Der er også blevet arbejdet med personlig og direkte
telefonisk opfølgning på klager, hvilket har medført færre borgmesterklager på de pågældende
områder.
Sygefravær
De tidligere politiske mål for sygefraværet i perioden 2014-17 blev fra 1. januar 2018 erstattet af
administrative mål fastsat af direktionen. Målet er at nå et niveau svarende til gennemsnittet for
alle kommuner under ét, som ved seneste opgørelse udgjorde 12,0 dage i gennemsnit pr.
medarbejder pr. år.
I 2018 lykkedes det for første gang for Høje-Taastrup Kommune at nå ned på et sygefravær, der
svarede til landsgennemsnittet og dermed kommunens måltal.
Desværre er sygefraværet steget igen i 2019. Det gennemsnitlige sygefravær pr. november 2019 i
Høje-Taastrup Kommune var på 12,7 dag. Det er en stigning på 0,6 dage siden 2018. Det endelige
tal for 2019 kendes først ultimo januar 2020.
Nedenfor vises udviklingen i sygefraværet i HTK gennem de seneste 5 år.
Tabel 4.1.2: Sygefravær 2015-19

Måltal
Faktisk sygefravær

2015
12,5
13,0

2016
12,2
12,9

2017
12,2
12,6

2018
11,7
12,1

2019
12,0
12,71)

1) Det faktiske sygefraværstal for 2019 er pr. november 2019. Det endelige tal for 2019 kendes først ultimo januar
2020

Landstallet for 2019 kendes ikke før omkring maj 2020, hvorfor det endnu ikke er muligt at se, om
udviklingen i sygefraværet fra 2018 til 2019 svarer til landsgennemsnittet eller ej.
På de store sektorområder er sygefraværet på f.eks. klubområdet faldet til et niveau, der er et godt
stykke under landsgennemsnittet for 2018. Også i Hjemmeplejen har der i 2019 været et faldende
sygefravær, som dog ligger en smule over måltallet for sektoren. På skole- og dagtilbudsområdet er
sygefraværet steget. Det er særligt markant på dagpasningsområdet, hvor det er steget med 1,4
dage i gennemsnit pr. medarbejder siden 2018. Også i administrationen er sygefraværet steget, så
det nu ligger et stykke over måltallet for sektoren.
Informations-sikkerhed
Der har i 2019 været arbejdet med dels at implementere informations-sikkerhedspolitikken, dels at
øge fokus på datasikkerhed, således at kommunen overholde persondataforordningen. Arbejdet
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understøttes fra økonomi- og digitaliseringscentret, og der er etableret tværgående forum på
ledelsesniveau samt tværgående erfagruppe, men er i øvrigt forankret centervis. Enkelte tiltag
vedr. detaljeret beskrivelse af behandlingsaktiviteter og kompetenceudvikling af alle medarbejdere
forventes først igangsat i 2020.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Borgerservice og administration udgør 448,6 mio. kr. i 2019, og området har et
mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.1.3.
Tabel 4.1.3: Økonomisk oversigt for politikområdet Borgerservice og administration
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab 2019
budget 2019
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Politisk organisation
8.576
8.650
8.346
Valg mv.
3.121
3.099
2.782
Administrativ organisation
348.250
349.639
345.717
Naturbeskyttelse,
9.268
8.579
7.959
Miljøbeskyttelse og
byggesagsbehandling
Erhvervsudvikling, turisme og
1.891
1.928
1.890
landdistrikter
Lønpuljer, Reservepulje og
75.417
77.081
74.399
Effektiviseringskrav m.v.
Interne forsikringspuljer
4.938
5.534
7.490
I alt
451.461
454.510
448.583
Heraf
- Serviceudgifter
448
451
445

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
-304
-316
-3.922
-620
-38
-2.682
1.956
-5.927
-6

1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets tre væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Tjenestemandspensioner
Det samlede regnskabsresultat på området for tjenestemandspensioner viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes en lavere genforsikringsprocent (sat ned fra 39% til 36%), da
kommunens bonuskonto hos Sampension er vokset støt gennem flere år. Hertil kommer, at flere
nye tjenestemandspensionister er genforsikret hos Sampension (født i 1955 og senere).
IT-anskaffelser
Det samlede regnskabsresultat på IT-anskaffelser viser et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., primært
pga. lavere behov for investering i nyt IT.
I modsat retning trækker merudgifter til:
Arbejdsskader
Det samlede regnskabsresultat for arbejdsskadeområdet viser et merforbrug på 1,9 mio. kr.
Afvigelserne skyldes kapitaliseringer af løbende udgifter på skadeserstatninger samt ekstra
ordinære engangsudgifter.
Det er meget vanskeligt at forudse det forventede regnskabsresultat i løbet af året (ud over hvad
aktuarberegningen anbefaler), da sager om arbejdsskadeserstatninger kan være flere år under
behandling afhængig af kompleksiteten i den enkelte sag. Når en sag er afgjort, får kommunen en
frist på få dage til at udbetale beløbet.
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Politikområde Bygninger og Arealer
Årets gang  hvad har vi nået
Bygningsdrift
I 2018 blev det besluttet at indføre nyt Facility Management system. Starten af 2019 blev brugt til
at implementere helpdesk delen på alle lokationer. Medio 2019 er der blevet tilkøbt flere moduler
hvilket bl.a. betyder, at alle opgaver nu kan videresendes direkte til eksterne leverandører, teknik
mm. registreres umiddelbart. Samlet giver det et bedre overblik over serviceaftaler mm.
Vedligeholdelse af kommunes ejendomme
Kommunens bygninger vedligeholdes løbende for at sikre, at ejendommene holdes i en fornuftig
stand. Hertil udarbejdes der hvert år en plan for gennemførsel af vedligeholdelsesopgaver (drift)
samt vurdering af renoveringsefterslæb (anlæg).

Regnskabsresultat
Regnskabet for Bygninger og arealer udgør 142,5 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug
på -4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.1.4.
Tabel 4.1.4: Økonomisk oversigt for politikområdet Bygninger og Arealer
Afdelingsniveau/aktivitet
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
2019
Byggeafsnit
24.592
31.242
34.710
Fællesomkostninger
25
25
254
Udvendig vedligeholdelse
15.776
21.457
24.406
Tekniske installationer
8.028
7.997
8.286
Energisparepulje
763
1.763
1.763
Administrationsafsnit
68.081
64.422
58.621
Fælles omkostninger
4.629
-47
-143
Teknisk service
12.484
12.470
11.841
Skatter og afgifter
2.839
2.536
1.827
Forsikring og risikostyring
7.890
9.823
8.815
Indvendig vedligeholdelse
10.563
10.680
11.028
Huslejeindtægter
-1.479
-2.578
-3.300
Energi (el/vand/varme)
30.920
26.587
23.611
Bilpark
235
4.951
4.943
Rengøringsafsnit
48.328
48.104
46.842
Øvrige fagcentre
2.768
3.198
2.314
I alt
143.769
146.966
142.487
Heraf
- Serviceudgifter
141.887
144.897
139.774
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht. korrigeret
budget1)
3.468
229
2.949
289
0
-5.801
-97
-629
-709
-1.007
348
-722
-2.977
-8
-1.262
-883
-4.480
-5.123

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets tre væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Udvendig vedligeholdelse
Der er i 2019 et merforbrug på 2,9 mio. kr., som primært skyldes ekstraordinære udgifter til
fraflytning af lejemålet Leen for daginstitutionerne Eventyrhuset og Junglehuset på i alt 2,4 mio. kr.
Desuden har der været flere akutte skader sidst på året.
Energi
Der er i 2019 et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som primært skyldes det meget milde vejr samt
løbende fokus på energibesparende tiltag og øget fokus på korrekt indstilling af ventilationsanlæg.
Rengøring
Der er i 2019 mindreforbrug på rengøringen på i alt -1,3 mio. kr., som primært skyldes, at der
fortsat har været lavt sygefravær på rengøringsområdet og derfor overskud på vikarbudgettet.
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Anlæg på økonomiudvalgets område
Økonomiudvalgets anlæg består af fire politikområder:
·
·
·
·

Køb og salg af grunde og bygninger
Anlægsprojekter
Anlægspuljer
Byudviklingsprojekter

Køb og salg af grunde og bygninger
Politikområdet Køb og salg af grunde og bygninger indeholder salgsindtægter fra kommunens
grunde og bygninger samt jord til arealudvikling. Politikområdet indeholder også køb af grunde og
bygninger.
Anlægsprojekter
Politikområdet Anlæg indeholder større bygge- og anlægsprojekter, infrastrukturprojekter, samt
udgifter til digitaliseringsstrategien.
Anlægspuljer
Politikområdet Anlægspuljer indeholder primært puljer til renoveringsopgaver, puljer til byfornyelse
samt puljer til lærearbejdspladser og inventar.
Byudviklingsprojekter
Politikområdet Byudviklingsprojekter indeholder anlægsprojekter af byudviklingsmæssig karakter fx
Nærheden.

Årets gang  hvad har vi nået
I 2019 har der blandt andet været fokus på arbejdet med de store anlægsprojekter: Børnekulturhuset, Læringshuset Nærheden og Rådhuset. Derudover er Hedehusene Bibliotek blevet åbnet
i nye faciliteter, depotrum til Sengeløsehallen er færdiggjort, og to daginstitutioner er udbygget.
Derudover er der gennemført en række renoveringsprojekter bl.a. på Henriksdal Plejecenter,
Mølleholmskolen, Fløng Skole, Borgerskolen, Daginstitutionen Åen og botilbud på Frøgård Allè.

Regnskabsresultat
Regnskabet for anlæg udgør 151,2 mio. kr. i 2019, og området har et merforbrug på 13,0 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.1.6.
Tabel 4.1.6: Økonomisk oversigt over ANLÆG
Politikområde
(Netto 1.000 kr.)

Oprindeligt
Korrigeret
budget
budget
2019
2019
Køb og salg af grunde og bygninger
Indtægt
0
-37.524
Udgift
0
24.301
Anlægsprojekter
Indtægt
-1.000
-5.605
Udgift
15.468
95.602
Anlægspuljer
Udgift
15.000
15.176
Byudviklingsprojekter
Indtægt
0
0
Udgift
139.562
46.255
I alt
Netto
169.030
138.205
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Regnskab
2019
-37.579
2.670
-2.610
76.787
11.121
-12.715
113.553
151.226

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
-54
-21.631
2.995
-18.815
-4.055
-12.715
67.298
13.021

For yderligere information om anlæg henvises til anlægsnoten.
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4.2 Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalgets ansvarsområder
Udvalget består af ét politikområde:
·

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne. Det gælder borgere, der modtager adagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Udvalget har også ansvar for
opgaver i relation til virksomhederne, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud
samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde.
Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering,
førtidspension og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Sidst indgår ydelser på
integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor
bl.a. danskundervisning på kommunens sprogcenter indgår.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 706,2 mio. kr. i 2019, og udvalget har et merforbrug på 2,2 mio. kr.
i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.2.1. Afvigelserne beskrives nærmere i efterfølgende
afsnit.
Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 689,5 mio. kr. og et korrigeret budget på 704,0
mio. kr., jf. tabel 4.2.1. Det korrigerede budget er øget med i alt 14,6 mio. kr. og kan primært
tilskrives konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen, hvor folkepensionsalderen hæves med et
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halvt år (10,2 mio. kr.), ændrede satser til førtidspensionister (1,6 mio. kr.) samt et større antal
borgere i jobafklaringsforløb end forudsat (2,1 mio. kr.). Øvrige ændringer udgør 0,7 mio. kr. og er
sammensat af både budgetreduktioner og forhøjelser.
Tabel 4.2.1: Økonomisk oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget
Politikområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
budget 2019
budget 2019
2019
(Netto 1.000 kr.)
689.462
704.018
706.186
Arbejdsmarked og beskæftigelse
I alt
689.462
704.018
706.186
Heraf serviceudgifter
22.520
22.730
24.260
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
2.168
2.168
1.530

Figur 3.1 viser, at udvalget indenfor de seneste tre år har haft merforbrug i forhold til det
korrigerede budget. Stigningen i forbruget skyldes dels overtagelse af STU og dels en markant
stigning i udgifterne til førtidspension på 17,9 mio. kr. fra 2018 til 2019. Faldet i oprindeligt budget
fra 2017 til 2018 skyldes Beskæftigelsespakken og stigningen til 2019 skyldes primært overtagelse
af STU samt stigning i budget til Førtidspension og A-dagpenge.
Stigningen fra oprindeligt budget til korrigeret budget 2019 skyldes primært
tilbagetrækningsreformen.
Figur 3.1: Udvikling i budget og regnskab
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Politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse
Årets gang  hvad har vi nået
Styring af aktivitetsudgifter
I sommeren 2019 blev det konstateret, at udgifterne på området for aktivering lå på et niveau, der
gjorde, at budgettet ikke ville kunne overholdes. Det medførte en gennemgang af området for
aktivering med fokus på tilbuddene, der bevilges til borgerne. Betydningen for borgerne har været
en mere restriktiv bevillingspraksis med et skærpet fokus på formål og effekt. For at sikre at
borgerne fortsat fik målrettede tilbud, har der været et øget fokus på udnyttelsen af kapaciteten
hos den interne leverandør.
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Økonomistyring ift. tilbagetrækningsreform
I forbindelse med arbejdet til 2. budgetopfølgning blev der konstateret unøjagtigheder i den
budgetmodel, som budgettet på arbejdsmarkedsområdet er udarbejdet efter. Ved 2.
budgetopfølgning blev der ansøgt om en tillægsbevilling på samlet set 15,3 mio. kr., hvoraf 10,2
mio. kr. blev ansøgt på baggrund af de ændringer, som tilbagetrækningsreformen har medført.
Tilbagetrækningsreformen betyder, at pensionsalderen gradvist stiger til 67 år. Denne udvikling var
der ikke taget højde for i budgetmodellen. Konkret betyder det blandt andet, at borgerne er
længere tid på førtidspension end tidligere.
På baggrund af arbejdet i forbindelse med 2. budgetopfølgning er der igangsat en budgetanalyse
med ekstern konsulentbistand. Målet med budgetanalysen er at sikre en gennemskuelig
budgetmodel, der tager højde for ændret lovgivning og konjunkturer.
Førtidspension
Området for førtidspension er gennemgået særskilt, da udgifterne har været stigende over de
senere år, et billede der går igen i 2019. En af de væsentligste forklaringer er som nævnt
tilbagetrækningsreformen, som øger folkepensionsalderen gradvist til 67 år. Borgere, der i dag har
førtidspension, vil derfor få flere år på førtidspension end tidligere. Kombineret med ny tilkendelser
af førtidspension, betyder det en stigning i udgifterne på området.

Fokus på borgere længst fra arbejdsmarkedet
Med vedtagelsen af Beskæftigelsespakken i 2017 ønskede Byrådet et markant fald i
ledighedsudviklingen frem mod 2020. Byrådet har også gennem Beskæftigelsesplanen for 20192022 ønsket et øget fokus på borgere længst fra arbejdsmarkedet.
Der er i 2017 og 2018 konstateret et markant fald i ledigheden i Høje-Taastrup Kommune, og det
gør sig ligeledes glædende for 2019. Men modsat 2017 og 2018, hvor faldet i ledigheden har været
drevet af et fald i målgrupperne tættest på arbejdsmarkedet, så er faldet i 2019 hovedsageligt
drevet af kontanthjælpsmodtageren længst fra arbejdsmarkedet.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Arbejdsmarked og beskæftigelse udgør 706,2 mio. kr. i 2019, og området har et
merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.2.2.
Tabel 4.2.2: Økonomisk oversigt for politikområdet Arbejdsmarked og Beskæftigelse
Aktivitetsområde/
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
Funktion 3. niveau
budget 2019
budget 2019
2019

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

(Netto 1.000 kr.)
Forsørgelsesydelser
605.275
620.268
621.223
Aktivering og indsats
60.497
59.910
60.118
Øvrige områder
23.690
23.840
24.845
I alt
689.462
704.018
706.186
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

955
209
1.005
2.168

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Forsørgelsesydelser - Korrektion af de særlige fleksbidrag
Forsørgelsesydelser viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelserne skyldes bl.a., at Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har konstateret en fejl i beregningen af det særlige
fleksbidrag, som betyder, at STAR har udbetalt for meget til kommunerne for perioden 1. januar
2016 - 30. november 2019. Dette er korrigeret i december måned og svarer til ca. 1,3 mio. kr.
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Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)
Øvrige områder viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf skyldes 2,2 mio. kr. merforbrug på STU
grundet større optag end forventet. Unge, som ikke har mulighed for en anden uddannelse, har ret
til en STU. Generelt sker der en stigning på det specialiserede socialområde, hvilket betyder, at der
kommer flere i målgruppen til STU, og hvis man er i målgruppen, har man ret til en STU.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.2.3 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Mængdeforudsætningerne er dannet på baggrund af data fra STARlis. Som det ses at tabellen er
der forholdsvis stor afvigelse fra oprindeligt budget 2019 til regnskab 2019. En del af dette blev
rettet ved 2. budgetopfølgning, hvor det samlede antal helårspersoner var 5.552. I forbindelse med
budgetanalysen på Arbejdsmarkedsområdet er det besluttet at overgå til mængdedata fra
Jobindsats.
Tabel 4.2.3: Mængdeforudsætninger
Forudsætning
Forsikrede ledige

Budget 2019

Regnskab 2019

Afvigelse

980

805

-175

1.046

1.164

118

Integrationsydelse

0

23

23

Uddannelseshjælp

297

245

-52

Sygedagpenge

520

648

128

Ressourceforløbsydelse

167

159

-8

Jobafklaringsforløb

249

336

87

Fleksjob og løntilskud til folkepensionister

425

460

35

Ledighedsydelse

135

72

-63

25

19

-6

Kontanthjælp

Revalidering
Førtidspension

1.560

1.612

52

I alt

5.404

5.542

138
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4.3 Teknisk Udvalg

Udvalgets ansvarsområder
Udvalget består af to politikområder:
·
·

Trafik og grønne områder
Forsyningsvirksomheder

Udvalgets ansvarsområde omfatter både drift og anlæg.
Trafik og grønne områder
Trafik og grønne områder har ansvar for at vedligeholde kommunens vej- og stinet og
vejbygværker, herunder vintervedligeholdelse og snerydning. Området har ansvaret for at
vedligeholde parker og grønne områder og arealerne omkring kommunens ejendomme. Området
har også ansvar for kollektiv trafik.
Forsyningsvirksomheder
Politikområdet har ansvar for håndtering af affald fra erhverv og private husholdninger.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 92,6 mio. kr. i 2019, og udvalget har et mindreforbrug på -6,4 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.3.1. Afvigelserne beskrives nærmere i
efterfølgende afsnit.
Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 101,4 mio. kr. og et korrigeret budget på 98,9 mio.
kr., jf. tabel 4.3.1. Det korrigerede budget er reduceret med i alt -2,5 mio. kr.
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Det skyldes væsentligst:
· Budgettet til Flexhandicap buskørsel er flyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget, hvilket
reducerer budgettet under Teknisk Udvalg med -3 mio. kr.
· Tillæg til anlægsprojekt, der vedrører ombygning af signalregulering ved Sydvej og Hveen
Boulevard, er finansieret af driften, hvilket reducerer driftsbudgettet med -1,1 mio. kr.
· Overførsel af driftsbudgetter fra 2018 til 2019, der forøger budgettet med 1,6 mio. kr.
Tabel 4.3.1: Økonomisk oversigt for Teknisk Udvalg
Politikområde
Oprindeligt
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
Trafik og grønne områder
Forsyningsvirksomheder
I alt
Heraf
-Serviceudgifter
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-)
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Korrigeret
budget 2019

101.466
-79
101.387

Regnskab
2019

99.350
-414
98.936

101.505
99.389
= merindtægter og mindreudgifter.

95.665
-3.100
92.565

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
-3.685
-2.686
-6.371

95.717

-3.672

Figur 4.3.1 viser, at Teknisk Udvalg indenfor de seneste tre år har haft mindreforbrug i forhold til
det korrigerede budget.
Udgiftsniveauet er over årene faldet på grund af besparelser og effektiviseringer. Fra 2018 er der
ikke budgetteret med nedbringelse af kommunens gæld til borgerne på dagrenovationsområdet.
Budgettet til Flexhandicap buskørsel er i løbet af 2019 flyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget.
I årene 2018 og 2019 har der været mindreforbrug på vinterkontoen på grund af milde vintre og i
2019 har der været mindreforbrug på dagrenovationen, som påvirker mellemværendet med
brugerne.
Figur 4.3.1: Udvikling i budget og regnskab
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Politikområde Trafik og grønne områder
Årets gang  hvad har vi nået
Vej-og stinettet
Administrationen vurderer, at tilstanden af vej- og stinettet er opretholdt på uændret niveau.
Vintertjeneste
Den milde vinter har resulteret i et mindreforbrug.
Et vådt år på de grønne områder
Året har været præget af en våd sommer, som har holdt gang i græsklipning og ukrudt. Det har
betydet mådehold i den sidste del af året, for at overholde budgettet. Der har derfor været færre
penge til indkøb af materialer og inventar. Så der er et efterslæb på området.
Borgerne efterspørger en mere ekstensiv pleje af vores arealer, som betyder en tilpasning og
omlægning af maskinparken. Det sker løbende over driftsbudgettet, når maskiner skal udskiftes.
Henkastet affald er stadig en stor udfordring, som optager mange ressourcer.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Trafik og grønne områder udgør 95,7 mio. kr. i 2019, og området har et
mindreforbrug på -3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.3.2.
Tabel 4.3.2: Økonomisk oversigt for politikområdet Trafik og grønne områder
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
2019
Kommunens arealer, fritidsområder
og - faciliteter, grønne og rekreative
områder
13.592
14.196
Transport og infrastruktur
73.094
70.483
Udearealer og pladser på skoler,
daginstitutioner, klubber,
14.780
14.671
administrationsbygninger m.v.
I alt
101.466
99.350
Heraf
- Serviceudgifter
101.466
99.350
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

14.565
66.349

369
-4.134

14.750
95.665

79
-3.685

95.665

-3.685

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Transport og infrastruktur
Transport og infrastruktur viser et samlet mindreforbrug på -4,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes
mindreforbrug på vinterkontoen på -2,6 mio. kr. på grund af den milde vinter og mindreforbrug på
buskørsel, der skyldes, en efterregulering fra Movia vedrørende regnskab 2017 på -1,6 mio. kr.
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Politikområde Forsyningsvirksomhed
Årets gang  hvad har vi nået
Nyt affaldsregulativ og nye affaldsordninger
Nyt affaldsregulativ blev vedtaget af Byrådet d. 18. juni 2019, hvori det er vedtaget, at haveboliger
skal have 3 stk. 240 l. 2-kammer beholder til sortering. Der er åbnet op for, at tæt-lav bebyggelse
kan få dispensation til at samle de genanvendelige fraktioner på fælles affaldsøer. Samlede
bebyggelser får en-kammer beholder til alle fraktioner. Der er gennemført et EU-udbud for
indsamling af husholdningsaffald. Licitationsresultatet var ikke attraktivt, og der gennemføres et nyt
udbud i 2020.
Nedgravede beholdere
Gadevang har nedlagt skakter og ibrugtaget nedgravede beholdere. Taastrupgård har fået nedrevet
boligblokke og derved færre nedgravede affaldsbeholdere. Alle ibrugtagne nybyggerier har fået
nedgravede beholdere.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Forsyningsvirksomhed udgør -3,1 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug
på -2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.3.2.
Tabel 4.3.3: Økonomisk oversigt for politikområdet Forsyningsvirksomhed
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
2019
Øvrige ordninger
-3
-3
Dagrenovation
0
0
Erhvervsaffald*)
-76
-411
I alt
-79
-414
Heraf
- Serviceudgifter
39
39
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

13
-2.923
-189
-3.100

16
-2.923
222
-2.686

53

14

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Dagrenovation
Dagrenovationen viser et samlet mindreforbrug på -2,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes en fejl i
gebyrberegningen, der bevirker, at der er opkrævet for meget affaldsgebyr i 2019. Husstandene er
opkrævet 3,1 mio. kr. for meget. Overskuddet overføres til mellemregningen med dagrenovationen
til modregning i senere takstberegning. Indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Politikområde Anlæg
Årets gang  hvad har vi nået
Arealerne omkring City 2 og Nærheden
Der har været størst fokus på de store byudviklingsprojekter i Høje Taastrup C og Nærheden, og
der er anlagt nye veje samt bro over jernbanen.
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Vej- og stiprojekter
Der er gennemført et trafiksikkerhedsprojekt i form af en ombygning af krydset Hveen
Boulevard/Sydvej. Cykelstien langs Hveen Boulevard er forlænget fra Husmandsvej, så der er skabt
stiforbindelse til fodboldbanerne syd for Sydskellet.

Regnskabsresultat
Regnskabet for anlæg udgør 31,4 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på -26,6 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.3.4.
Anlægsområdet havde i 2019 et oprindeligt budget på 11,4 mio. kr. og et korrigeret budget på 58
mio. kr., jf. tabel 4.3.4. Det korrigerede budget er forøget med i alt 46,6 mio. kr.
Det skyldes væsentligst:
Budgettet er udvidet med overførsler fra 2018 til 2019 på netto 64,3 mio. kr. Modsat er budgettet
reduceret med overførsler fra 2019 til 2020 på netto -18,8 mio. kr. Dertil kommer, at der er tilført
rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til ombygning af signalregulering ved Sydvej og Hveen Boulevard.
Der henvises til anlægsnote 3 i Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2019 for oversigt fordelt på
projekter.
Tabel 4.3.4: Økonomisk oversigt for anlæg Teknisk Udvalg
Politikområde
Oprindeligt
Korrigeret
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
Anlægsprojekter
Anlægspuljer
Byudviklingsprojekter
I alt

1.370
10.000
11.370

9.239
752
48.000
57.991

Regnskab
2019
5.405
790
25.211
31.406

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
-3.834
38
-22.789
-26.585

1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Byggemodning
Byggemodning på arealerne i Høje Taastrup C viser et samlet mindreforbrug på -22,8 mio. kr.
Afvigelsen skyldes tidsforskydning i arbejdet.
Vejbelysningsanlæg
Arbejdet med vejbelysningsanlægget viser et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes
tidsforskydning i arbejdet med modernisering af anlægget herunder opsætning af målere.
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4.4 Plan- og Miljøudvalget

Udvalgets ansvarsområder
Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor natur- og miljøområdet
samt plan- og byggeområdet. Plan- og byggeområdet omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan,
lokalplaner og tilladelser efter zonelovgivningen. Udvalget har desuden ansvar for byggetilladelser,
meddelelse af dispensationer, matrikulære sager samt håndhævelsen af plan- og
byggelovgivningen. Løn til medarbejdere samt øvrigt budget til plan- og byggeområdet henhører til
Økonomiudvalget.
Udvalget består af to politikområder:
·
·

Miljøforanstaltninger
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Miljøforanstaltninger
På miljøområdet har udvalget ansvaret for Strategisk Energi  og Klimaplan, klimatilpasningsplan,
natur- og vandplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Plan- og Miljøudvalget har
ligeledes ansvar for alle myndighedsopgaver i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser,
miljøtilsynet med forurenende virksomheder, genesager, tilsynet med ejendomme med egen
drikkevandsboring og spildevandsanlæg, alle vandværker, herunder vandværkernes
drikkevandskvalitet. Udvalget har også ansvar for myndighedsopgaver efter
jordforureningslovgivningen.
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri
På området for driftssikring af boligbyggeri har udvalget ansvaret for Høje-Taastrup Kommunes
andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002. Endvidere omfatter området
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den kommunale andel af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene bolig
organisationer. Området omfatter også indtægter og udgifter til undersøgelser for skimmelsvamp
og indfasningsstøtte.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 2,3 mio. kr. i 2019, og udvalget har et mindreforbrug på -4,3 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.4.1. Afvigelserne beskrives nærmere i
efterfølgende afsnit.
Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 5,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 6,7 mio. kr.,
jf. tabel 4.4.1. Det korrigerede budget er øget med i alt 1,6 mio. kr.
Det skyldes væsentligst:
·
·

Der er givet tillægsbevilling til forlængelse af projektperioden på EU-projekt: Smart Cities
Accelerator (SCA), hvilket har øget budgettet i 2019 med netto 2 mio. kr.
Arbejdet med vandhandleplaner er i 2019 gennemført og finansieret via EU-projekter. I 2.
budgetopfølgning er en del af driftsbudgettet, der er afsat til arbejdet med
vandhandleplaner, tilgået kassen. Budgettet er reduceret med -0,3 mio. kr.

Tabel 4.4.1: Økonomisk oversigt for Plan- og Miljøudvalget
Politikområde
Oprindeligt
Korrigeret
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
Miljøforanstaltninger uden projekter
Miljøforanstaltninger projekter
Miljøforanstaltninger i alt inkl.
projekter
Byfornyelse og driftssikring af
boligbyggeri
I alt
Heraf
- Serviceudgifter
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) =
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Regnskab
2019

3.326
1.312

2.590
3.650

2.768
-675

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
178
-4.325

4.638

6.240

2.093

-4.147

509

426

242

-184

5.147

6.665

2.335

-4.330

2.335

-4.330

5.147
6.665
merindtægter og mindreudgifter.

Figur 4.4.1 viser, at Plan- og Miljøudvalget indenfor de seneste tre år har haft mindreforbrug i
forhold til det korrigerede budget. Udsving i budget og forbrug, skyldes indtægter og udgifter til
forskellige EU-projekter og tidsforskydninger i hjemtagning af EU-tilskud til projekterne.
Figur 4.4.1: Udvikling i budget og regnskab
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Politikområde Miljøforanstaltninger
Årets gang  hvad har vi nået
Planlægning og byggeri
Inden for byggeri og planlægning har det været et godt, men travlt og hektisk år. I løbet af 2019 er
der udarbejdet 15 lokalplaner samt yderligere en række lokalplansforslag som endnu ikke er
endeligt vedtaget. Lokalplanerne dækker fortrinsvis byggerier i Nærheden, hvor de vedtagne planer
muliggør ca. 560 nye boliger i form af rækkehuse og etageboliger samt den kommende
dagligvarebutik. Desuden er lokalplanen for den stort anlagte bro vedtaget. Der er også udfærdiget
og vedtaget lokalplaner for boliger i Sengeløse og Reerslev, i Taastrup Bymidte og op til HøjeTaastrup C. Desuden er der givet mulighed for yderligere erhverv ved området syd for Handicaphuset og omkring transportcentret.
Arbejdet med supplerende lokalplaner for de enkelte byggefelter i Høje Taastrup C, herunder det
nye rådhus, har kørt på højtryk i 2019. Der har været afholdt adskillige indledende dialogmøder
med bygherrer, rådgivere og i tæt dialog med udviklingsselskabet Høje Taastrup C. Der er pt.
lokalplanprojekter i gang på følgende byggefelter: A03, A04, A05, A07, A08, A10, A12, A13, A15 og
A17  fordelt på 7 bygherrer/projekter, idet flere af byggefelterne hører sammen under samme
projekt.
Klima
Høje-Taastrup Kommune er gået i gang med at revidere og udarbejde en ambitiøs klimaplan, der
lever op til Paris aftalen målsætninger i 2030 og nettonul-udledning i 2050. Arbejdet involverer
interne såvel som eksterne aktører fra foreninger, virksomheder mm. Der har i 2019 været særlig
fokus på: Energibesparelser og indeklimaforbedringer, energiledelse i kommunens ejendomme,
fremme af el-varebiler i logistik erhverv, udfasning af oliefyr samt datadreven grøn omstilling.
Affald og ressourcer
Der er udstedt 92 anvisninger af bygge- og anlægsaffald i forbindelse med nedrivninger og større
renoveringer af bygninger i kommunen, som sikrer, at affaldet bliver håndteret miljømæssigt
forsvarligt samtidig med, at værdien i ressourcerne bevares bedst muligt.
Administrationen har arbejdet på at muliggøre genanvendelse af byggeaffald fra nedrivninger i
nybyggeri, og at mindske mængden af jord, der graves op og flyttes i forbindelse med bygge- og
anlægsprojekter.
Vandforsyning
Der er i 2019 opdaget nye pesticider i en række indvindinger og hos få husstande med egen
indvinding er de anbefalede grænseværdier overskredet. Med henblik på at sikre en god, billig og
sikker vandforsyning er kommunen i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan med
retningslinjer for den fremtidige struktur og udvikling i vandforsyningen.
Grundvandsovervågning
Høje-Taastrup Kommune har igangsat et omfattende overvågningsprojekt i området med henblik på
at overvåge overvære det terrænnære grundvandsspejl omkring Taastrup-Valby Kildeplads, som
nedlægges inden for få år. Viden om grundvandsforholdene og de hydrauliske forhold i området skal
kvalificere beslutninger om mulige afhjælpende foranstaltninger inden kildepladsen lukker.
Rottebekæmpelse og information
Efter en lidt faldende antal rotteanmeldelser i begyndelsen af året og hen over sommeren 2019, er
der sket en kraftig stigning i slutningen af året. Der er arbejdet på at optimere og tilpasse
bekæmpelsen, bl.a. med opsætning af smækfælder med sensorsystem, rottespærrer m.m.
Natur
Der er udarbejdet en større plejeplan for de fredede områder i Katrinebjerg Enge og Nybølle Å.
Planerne skal forbedre områdets biologiske værdier, samt for at sikre området som biologisk
spredningskorridor med en mosaik af forskellige naturtyper langs Nybølle å, Hove Å og Spang Å.
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Desuden gennemføres et stort naturprojekt i Vasby- og Sengeløse moser for at udvikle og forbedre
den værdifulde lysåbne natur kaldet rigkær. De to moser er tilsammen udpeget til internationalt
beskyttet naturområde og dermed et Natura 2000-område.
Tilsyn, tilladelser og godkendelser
I 2019 er der i alt udført 85 miljøtilsyn. 60 af tilsynene er totaltilsyn med gennemgang af alle
virksomhedens miljøforhold. De resterende tilsyn dækker over f.eks. kampagnetilsyn eller tilsyn i
forbindelse med klager over røg, støj og møg. Der er meddelt tilslutningstilladelse til
spildevandskloakken til 4 virksomheder. 1 risikovirksomhed har indsendt revideret, ajourført
sikkerhedsdokument, og Natur og Miljø er derfor i samarbejde med Østsjællands Beredskab,
Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet i gang med det omfattende arbejde med at godkende
sikkerhedsdokumentet.

Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør 2,1 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på -4,1
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.4.2.
Tabel 4.4.2: Økonomisk oversigt for politikområdet Miljøforanstaltninger
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
2019
Naturforvaltningsprojekter
494
490
Natura 2000
0
170
Medlemskab
258
256
Miljøtilsyn  virksomheder
50
49
Øvrig planlægning, undersøgelser,
2.485
2.172
tilsyn m.v.
Skadedyrsbekæmpelse
39
-547
I alt uden projekter
3.326
2.590
Projekter med ekstern finansiering
1.312
3.650
I alt med projekter
4.638
6.240
Heraf
-Serviceudgifter
4.638
6.240
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

256
180
242
-2

Afv. I fht.
Korrigeret
budget1)
-235
11
-15
-51

2.229
-137
2.768
-675
2.093

57
411
178
-4.325
-4.147

2.093

-4.147

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets tre væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
EU-projekter
EU-projekter udviser et mindreforbrug på -4,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært tidsforskydning i
udgifter og hjemtagning af EU-tilskud til projekterne. Projekterne strækker sig ofte over flere år, og
det er ikke usædvanligt, at der sker tidsforskydning af udgifterne, og sagsbehandlingstiden i EU er
længere end forventet. Ved udgangen af 2019 er der seks EU-projekter i gang, der vedrører natur,
miljø og klima. Det er projekterne: Smart Cities Accelerator (SCA), BSR Electric, Cool DH, RigKilde
LIFE, Cityloops samt Smart og databaseret energiledelse.
Naturforvaltning og Natura 2000
Naturforvaltningsprojekter og Natura 2000 viser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr.
Afvigelserne skyldes, at der i 2019 har været overskud i betalingerne fra EU-projektet RigKilde LIFE
til naturforvaltning. Betaling af de involverede medarbejderes tid i EU-projektet RigKilde LIFE
tilføres driftsbudgettet for naturforvaltning og Natura 2000, idet dele af de udlånte medarbejderes
sædvanlige opgaver skal dækkes af konsulenter, vikarer og lignende.
Rottebekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse viser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelserne skyldes et større
antal rotteanmeldelser i 2019 primært på grund af den milde vinter. Området er i kraftig stigning og
promillesatsen afspejler pt. ikke omkostningerne og skal derfor hæves.
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Mængdeforudsætninger
I tabel 4.4.3 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.4.3: Mængdeforudsætninger
Forudsætning
(antal)

Budget/
Planlagt
2019

Regnskab
2019
60

62

2-4

0

5-7

4

Rotteanmeldelser

900

946

Registrerede bjørneklobestande

280

383

8-10

15

Antal byggesager

300

286

Jordflytninger §8

400

500

600-700

1262

Miljøtilsyn på virksomheder (brugerbetaling)
Miljøgodkendelser til virksomheder
Spildevandstilladelser

Vedtagne lokalplaner

Antal øvrige bygge-/landzonesager/ dispensationer mm u. gebyr

Miljøtilsyn, -godkendelser og spildevandstilladelser
Udover miljøtilsyn på virksomheder er der gennemført en række tilsyn i forbindelse med
genesager (brændeovne, dyrehold, restauranter mm). Det er vanskeligt at forudse antallet af
miljøgodkendelser, da det alene afhænger af, hvor mange godkendelsespligtige virksomheder,
der flytter til kommunen, eller som ændrer/udvider produktionen. Ligeledes med
spildevandstilladelser, som kun udstedes efter en konkret ansøgning ved nyetablering og
udledning af evt. forurenet spildevand.
Rotteanmeldelser
Efter en nedgang i anmeldelser i årets første 3 måneder er tallet steget dramatisk henimod årets
udgang. Det er en generel tendens på landsplan og stigningen forventes at fortsætte i 2020.
Bjørneklobestande
Ændringen i bjørneklobestanden skyldes overgang til GIS baseret registrering, hvor der sikres en
mere detaljeret opgørelse. Opgjort bagudrettet var registrerede bestande 399 i 2018. Der er altså
sket en mindre nedgang i bjørneklobestandene.
Vedtagne lokalplaner
Lokalplaner kan dække lige fra et stort og i bymæssig sammenhæng strategisk område til en enkelt
ejendom, der ikke må etableres uden nyt plangrundlag. Antallet siger således ikke i sig selv noget
om tids- og ressourceforbruget, men jo flere udlagt områder til ny bebyggelse, jo flere lokalplaner
vil der være behov for.
Antal byggesager
Antallet opgøres efter sager, som udløser byggesagsgebyr.
Jordflytning og § 8 tilladelser
Antallet af jordflytninger og § 8 tilladelser (efter jordforsyningsloven) er svære at forudsige, da de
afhænger af byggeaktiviteten. Høje-Taastrup Kommune ligger højt på dette område, da kommunen
stadig er under udvikling.
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Antal bygge-/landzonesager/dispensationer u. gebyr
Foruden gebyrbelagt byggesagsbehandling udføres der sagsbehandling på en række andre forhold
inden for byg- og planområdet. Antallet siger noget om aktivitetsniveauet i kommunen på området.

Politikområde
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri
Årets gang  hvad har vi nået
Området dækker bl.a. udgifter til undersøgelser for skimmelsvamp, hvor der i 2019 har været 11
sager.
I 2019 er Høje-Taastrup Kommunes andel af ydelsesstøtten udbetalt til staten. Det er staten, der
forestår udbetalingen til boligselskaber m.v.

Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør 0,2 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på -0,2
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.4.4.
Tabel 4.4.4: Økonomisk oversigt for politikområdet Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri
Funktion 3. niveau
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab 2019
Afv. i fht.
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
korrigeret
budget1)
Byfornyelse
16
16
14
-2
Driftssikring af boligbyggeri
493
410
228
-182
I alt
509
426
242
-184
Heraf
-Serviceudgifter
509
426
242
-184
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:

Ydelsesstøtte
Driftssikring af boligbyggeri viser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes
faldene ydelser (ydelsesstøtte) på lånet. Ordningen er under udfasning.
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4.5 Socialudvalget

Udvalgets ansvarsområder
Udvalget består af tre politikområder:
·
·
·

Pension og boligstøtte
Sociale serviceydelser
Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet

Pension og boligstøtte
Kerneydelserne på området for Pension og boligstøtte er boligsikring og boligydelse til pensionister.
Sociale Serviceydelser
Kerneydelserne på området for Sociale Serviceydelser er opgaver knyttet til at skabe rammer for, at
borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan udnytte og udvikle deres
kompetencer bedst muligt og så vidt muligt leve et selvstændigt liv på egne præmisser.
Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet
Kerneydelserne på området for Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet er bidrag til frivilligt
arbejde og boligsociale indsatser.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 371,6 mio. kr. i 2019, og udvalget har et mindreforbrug på -3,0
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.5.1. Afvigelserne beskrives nærmere i
efterfølgende afsnit.
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Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 374,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 374,5
mio. kr., jf. tabel 4.5.1. Det korrigerede budget er øget med i alt 0,4 mio. kr. og skyldes primært
overførsler fra 2018 til 2019 (1,8 mio. kr.) hovedsageligt vedr. udskudte projekter, ændret pris- og
lønfremskrivning (-0,9 mio. kr.) samt omplacering af budget vedr. sammenhængende borgerforløb
fra Socialudvalget til Ældre og Sundhedsudvalget (-0,6 mio. kr.).
Tabel 4.5.1: Økonomisk oversigt for Socialudvalget
Politikområde
Oprindeligt
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Pension og boligstøtte
48.727
Sociale serviceydelser
321.066
Boligsociale aktiviteter og
4.336
Frivilligområdet
I alt
374.129
Heraf serviceudgifter
- serviceudgifter
337.120

Korrigeret
budget 2019

Regnskab
2019

48.772
320.486

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
-2.503
245

46.269
320.732

5.275

4.556

-719

374.533

371.557

-2.976

337.829

341.312

3.483

1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Figur 4.5.1 viser, at udvalget indenfor de seneste tre år samlet har haft en stigning i udgifterne som
følge af at netto tilgangen har været stigende. Faldet i både budget og forbrug skyldes primært at
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, svarende til ca. 17,0 mio. kr., er omplaceret til et andet
udvalg i 2018.
Figur 4.5.1: Udvikling i budget og regnskab
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Politikområde Pension og boligstøtte
Årets gang  hvad har vi nået
Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark. Høje-Taastrup Kommune
medfinansierer cirka 50 pct. af udgifterne til boligstøtte, mens staten betaler de andre 50 pct.
Området har en vis sammenhæng til borgernes forsørgelsesydelser, da lav indkomst udløser ret til
boligstøtte.
Kontanthjælpsloftet, som blev indført i 2016, har reduceret udgifterne til boligsikring, som er en del
af boligstøtteområdet. Det skyldes, at borgerne modregnes i boligsikringen, når kontanthjælpsloftet
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påvirker borgerens samlede indtægtsgrundlag. I kontanthjælpsloftet indgår borgerens
kontanthjælp, økonomisk friplads til børnepasning og boligsikring. Når en borger rammer loftet, så
modregnes tabet i indtægt i borgerens boligsikring. Samtidig har de fortsatte gode konjunkturer
reduceret antallet af borgere på overførselsindkomst og særligt kontanthjælp.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Pension og boligstøtte udgør 46,3 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug
på -2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.5.2.
Tabel 4.5.2: Økonomisk oversigt for politikområdet Pension og boligstøtte
Aktivitetsområde/
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab 2019
Funktion 3. niveau
budget 2019
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Boligstøtte
45.756
45.806
Øvrige områder
2.971
2.966
I alt
48.727
48.772
Heraf
- Serviceudgifter
2.908
2.903
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

43.607
2.662
46.269

-2.199
-304
-2.503

2.662

-241

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:
Færre modtagere af boligstøtte
Boligstøtteområdet viser et samlet mindreforbrug på -2,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes færre
modtagere af boligstøtte jf. afsnit mængdeforudsætninger.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.5.3 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.5.3: Mængdeforudsætninger
Forudsætning

Budget 2019

Regnskab 2019

Boligydelse til pensionister

2.532

2.467

-65

Boligsikring

1.983

1.868

-115

I alt

4.515

4.335

-180

Politikområde Sociale serviceydelser
Årets gang  hvad har vi nået
Budgetoverholdelse og en stabil prognose gennem hele året
Budgettet var fra årets start løftet, så det både dækkede budgetefterslæbet fra tidligere år og den
forventede tilgang af borgere i 2019. Forventningerne har gennem hele året været
budgetoverholdelse.
Plan for det specialiserede socialområde for voksne
Områdets målsætninger og kvantitative mål for 2019 er defineret i Plan for Socialområdet for
voksne 2018-2022. Målet i planen er, at flere borgere skal flytte fra botilbud til egen bolig (evt. med
støtte), og at flere borgere skal opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked i stedet for
beskyttet beskæftigelse. Planen har derudover fokus på at reducere tilgangen af borgere til området
samt øge afgangen  en opgave der skal løses på tværs af udvalgsområder. Der er i 2019 arbejdet
målrettet med denne ambition.
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Økonomisk effekt af den faglige omstilling og et tæt samarbejde på tværs af centre om at
reducere tilgang og øge afgang
Der er knyttet en forventet besparelse til det strategiske arbejde. Måltallet for perioden 2014-2019
var 13,2 mio. kr. Der er realiseret 21,4 mio. kr. i perioden 2014-2019. Udgiftsreduktionen er
lykkedes ved, at 42 borgere er flyttet fra et af kommunens egne bomiljøer til selvstændig bolig med
støtte, og at 9 borgere har fået job på det ordinære arbejdsmarked, hvor de tidligere var i beskyttet
beskæftigelse. Herudover kan 119 borgere, som modtager støtte i egen bolig fra de udkørende
teams, nu klare sig med mindre eller helt uden støtte.
Handicaptaskforcen
Den faglige kvalitet og styring på det specialiserede voksenområde er blevet kortlagt af
Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, som er nået frem til, at Høje-Taastrup Kommune har en høj faglig
kvalitet i sagsbehandlingen og i afgørelserne, at borgerne bliver godt inddraget i sagsbehandlingen,
og at området har fokus på at sikre en helhedsorienteret indsats, der afspejler borgernes behov.
Derudover anerkendes området blandt andet for, at der er en gennemgående rød tråd i områdets
politikker, strategier, aftaler og faglige tilgange, som er kendt af alle i organisationen, og at
området er nået langt i forhold til at udvikle og formidle ledelsesinformation. Taskforcen har også
en række anbefalinger, som kan bidrage til fremadrettet at sikre endnu bedre organisatoriske
rammer og endnu højere kvalitet i sagsbehandlingen til gavn for borgerne. Disse anbefalinger er der
allerede igangsat et arbejde omkring.
Tværgående samarbejde
2019 har været præget af flere nye initiativer vedr. det tværgående samarbejde. Der er f.eks.
etableret et fælles udfører korps vedrørende hjemmevejledning og mentorstøtte, så de borgere der
har behov for begge typer af støtte, får den af samme person. Der er også afprøvet forskellige
modeller for et mere koordineret samarbejde omkring den enkelte borger på myndighedsniveau, og
en fælles model er nu på vej i drift.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Sociale serviceudgifter udgør 320,7 mio. kr. i 2019, og området har et merforbrug
på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.5.4.
Tabel 4.5.4: Økonomisk oversigt for politikområdet Sociale serviceydelser
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
budget 2019
budget 2019
2019
(Netto 1.000 kr.)
Botilbud
Dagtilbud
Forsorgshjem og Krisecentre
Alkoholbehandling
Stofmisbrugsbehandling
Kontaktperson og ledsageordning
Specialundervisning
Særlige psykiatri pladser
Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov
Statsrefusion
Øvrig
I alt

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

247.204
52.548
7.009
5.191
17.214
3.972
2.531
-

234.791
53.190
7.658
7.530
21.709
4.961
2.475
1.391

238.137
54.595
5.500
7.719
22.228
5.119
2.087
1.877

3.346
1.404
-2.158
189
519
158
-389
485

-9.987
-4.616
321.066

-9.987
-3.232
320.486

159
-14.063
-2.625
320.732

159
-4.076
607
245

Heraf

329.876
329.651
- serviceudgifter
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

334.094

4.443
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De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets tre væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Tomgang på bo- og dagtilbudsområdet samt forsinket indtægt på LAB-borgere
Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 4,7 mio. kr. på bo- og dagtilbud. Afvigelserne
skyldes primært en mindreindtægt pga. tomgang svarende til ca. 3,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr.
skyldes forsinkede opkrævninger for LAB-borgere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsat) i 2019,
som først bliver opkrævet i 2020.
Forsorgshjem og krisecentre
Mindreforbruget på -2,2 mio. kr. skyldes, at det faktiske antal helårspersoner på forsorgshjem og
krisecentre i 2019 har været 5 helårspersoner lavere end forventet.
Mere statsrefusion end forventet
Statsrefusionsområdet viser en samlet merindtægt på -4,1 mio. kr. Afvigelserne skyldes, at
refusionsbudgettet i 2019 ikke har været korrigeret til den faktiske forventede refusion.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.5.5 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.5.5: Mængdeforudsætninger
Forudsætning
(antal helårspersoner)
Botilbud og bomiljøer

Budget 2019

Regnskab 2019

285

277

Beskæftigelses- og samværstilbud

265

227

Personlig støtte, pasning og aflastningstilbud

405

415

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

269

297

31

26

1

2

Kvindekrisecentre, forsorgshjem, og udgifter til husly
Særlige Pladser i psykiatrien

Politikområde Boligsociale aktiviteter og
Frivillighedsområdet
Årets gang  hvad har vi nået
Frivillighedsområdet
Der er i 2019 arbejdet på tværs af alle fagudvalg med frivillighedspolitikken og de tilhørende
handleplaner. Politikken understøtter bl.a. frivillighed i det etablerede foreningsliv mv. og
samarbejdet med frivillige på de kommunale arbejdspladser, fx de kommunale institutioner.
På Frivillig Fredag mødtes de sociale foreninger og andre foreninger til foredrag, workshop og
netværk som optakt til Foreningsprisfesten.
I 2019 startede tredje hold af foreningslederakademiet i Høje-Taastrup Kommune, hvor bl.a.
foreningsledere fra lokale frivillige sociale foreninger er repræsenteret.
Arbejdet med løbende at indgå længerevarende strategiske partnerskaber fortsætter.
Boligsociale aktiviteter
Byrådet har en ambitiøs målsætning om, at Høje-Taastrup Kommune ikke har boligområder på
Regeringens ghettoliste i 2026.
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I opgørelsen i 2019 var Charlotteager ikke længere på ghettolisten. Der er i løbet af 2019 arbejdet
på en visionsplan for udviklingen af Charlottekvarteret med henblik på at kunne fastholde, at
Charlotteager ikke er på ghettolisten.
I Taastrupgaard og Gadehavegård er der i 2019 udarbejdet en udviklingsplan for områderne i
samarbejde med boligorganisationerne med henblik på at leve op til Lov om parallelsamfund, hvor
andelen af almene boliger reduceres til 40%. Derudover er nedrivning i Taastrupgaard påbegyndt
med henblik på at skabe plads til det fremtidige Børnekulturhus.
I 2019 er der desuden arbejdet med de boligsociale helhedsplaner og den fælles kvartersbestyrelse,
som blev nedsat i 2019. Derudover er der igangsat et arbejdet med udvikling af velfærden i de
udsatte boligområder på tværs af fagcentrene i kommunen.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet udgør 4,6 mio. kr. i 2019, og
området har et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.5.6.
Tabel 4.5.6: Økonomisk oversigt for politikområdet Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet
Aktivitetsområde/
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
Afv. i fht.
Funktion 3. niveau
budget 2019
budget 2019
2019
korrigeret
budget1)
(Netto 1.000 kr.)
Sundhedsfremme og forebyggelse
279
279
378
99
Øvrige sociale formål
4.057
4.996
4.178
-818
I alt
4.336
5.275
4.556
-719
Heraf:
- serviceudgifter
4.336
5.275
4.556
-719
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:
Boligsociale aktiviteter
Den resterende del af Øvrige sociale formål vedrører boligsociale aktiviteter, som viser et samlet
mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært tidsforskydning i både udgifter og
hjemtagning af EU-tilskud til projektet Urbinat. Projektet strækker sig over flere år, og det er ikke
usædvanligt, at der i EU-projekter sker tidsforskydning af udgifter og modtagelse af tilskud fra EU.
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4.6 Institutions- og Skoleudvalget

Udvalgets ansvarsområder
Udvalget består af fire politikområder:
·
·
·
·

Institutioner for børn og unge
Det specialiserede børneområde
Fritidstilbud for børn og unge, Det Kriminalpræventive Team (tidligere SSP og Gadeplan)
Undervisning

Institutioner for børn og unge
Politikområdet omfatter udgifter og indtægter til dagpleje og daginstitutioner.
Det samlede dagtilbudsområde drives og udvikles i henhold til Dagtilbudsloven og Høje-Taastrup
Kommunes styrelsesvedtægt.
Der er i Høje-Taastrup Kommune 20 dagplejere og 3 vuggestuer, 5 børnehaver og 32 integrerede
institutioner. Heraf er der 8 selvejende institutioner og 1 virksomhedsinstitution, Minigiro, der drives
i samarbejde mellem Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune.
Det specialiserede børneområde
Politikområdet omfatter det specialiserede socialområde samt specialundervisningsområdet.
Det specialiserede socialområde for børn retter sig mod børn og unge med særlige behov.
Kerneydelserne er forebyggende indsatser for sårbare børn og unge, samt anbringelsestilbud.
Endvidere indgår ydelser, som er rettet mod alle børn og unge i kommunen, fx Sundhedstjenesten.
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Specialundervisningsområdet omfatter primært den vidtgående specialundervisning, dvs. kommunale
gruppeordninger, samt kommunale og regionale specialskoler. Endvidere indgår undervisning til alle
anbragte børn, uanset skoletilbuddets art og særlige dag- og klubtilbud, samt SFO-tilbud. Endvidere
omfatter området myndigheds- og konsultative opgaver fra psykologer, talehørekonsulenter og
specialpædagoger.
Fritidstilbud for børn og unge, Det Kriminalpræventive Team (tidligere SSP og Gadeplan)
Politikområdet omfatter dag- og aftenklubberne, ungdomscaféerne og Det Kriminalpræventive Team.
Klubområdet omfatter 8 fritids- junior- og ungdomsklubber, 2 temaklubber (gokart og motocross) og
2 ungdomscaféer/klubtilbud. Områdets formål er at aktivere de unge i alderen 10-18 år i dag- og
aftentimerne med fornuftige aktiviteter og motivere dem til at få en uddannelse.
Det Kriminalpræventive Team er brobygger mellem den unge og kommunens andre
hjælpeforanstaltninger. Teamet arbejder både operationelt og strategisk forbyggende. Det
Kriminalpræventive Teams samlede indsatser bidrager til at skabe tryghed for borgerne i HøjeTaastrup Kommune.
Undervisning
Politikområdet dækker over undervisning på almenområdet og den almindelige specialundervisning.
Almenundervisningsområdet består af 9 folkeskoler, et 10. klassecenter, en ungdomsskole, et særligt
klubtilbud og skolefritidsordninger for 0. til 3. klasse. Den almindelige specialundervisning er
ledelsesmæssigt drevet under folkeskolerne.
Det samlede skolevæsen drives og udvikles i henhold til Folkeskoleloven og Høje-Taastrup
Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 1.034,5 mio. kr. i 2019, og udvalget har et mindreforbrug på 14,1
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.6.1. Afvigelserne beskrives nærmere i
efterfølgende afsnit.
Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 1.039,4 mio. kr. og et korrigeret budget på 1.048,6
mio. kr., jf. tabel 4.6.1. Det korrigerede budget er øget med i alt 9,2 mio. kr.
Budgetændringerne skyldes væsentligst:
· Aktivitetsstigning på det specialiserede børneområde (17,0 mio. kr.)
· Flere skoleklasser og flere vikarudgifter (4,5 mio. kr.)
Modsat er budgettet reduceret som følge af:
· Færre børn i daginstitution samt færre elever i privatskole, produktionsskole og efterskole (6,6 mio. kr.)
· Vakancer og barsler blandt indsats- og specialpædagoger på daginstitutionsområdet (-1,7
mio. kr.)
· Reduceret pris- og lønudvikling (-1,6 mio. kr.)
· Overførsler fra 2018 til 2019 (-1,2 mio. kr.)
Øvrige ændringer udgør -1,1 mio. kr. og er sammensat af både budgetreduktioner og forhøjelser.
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Tabel 4.6.1: Økonomisk oversigt for Institutions- og Skoleudvalget
Politikområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
budget 2019
budget 2019
2019
(Netto 1.000 kr.)
Institutioner for børn og unge
225.912
228.310
222.297
Det specialiserede børneområde
340.553
345.451
345.265
Fritidstilbud for børn og unge, SSP
46.372
46.224
44.619
og Gadeplan
Undervisning
426.592
428.643
422.319
I alt
1.039.429
1.048.627
1.034.500
Heraf
- Serviceudgifter
1.043.917
1.048.502
1.035.104
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
-6.013
-185
-1.605
-6.324
-14.127
-13.399

Figur 4.6.1 viser, at udvalget indenfor de seneste tre år har haft merforbrug i 2017 og 2018, mens
der er mindreforbrug i 2019. Budgetrammen for 2019 udviser ligeledes et fald  både for det
oprindelige og det korrigerede budget. Forbruget fra 2018 til 2019 er i faste priser reduceret med
3,6% svarende til ca. 38,8 mio.
Figur 4.6.1: Udvikling i budget og regnskab

Institutions- og Skoleudvalget
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Politikområde Institutioner for børn og unge
Årets gang  hvad har vi nået
Rambøll Dialog styrker arbejdet med de seks pædagogiske læreplanstemaer
Rambøll Dialog er Hjernen&Hjertets værktøj til at understøtte dialogen mellem forældre og
fagpersonale om barnets læring, udvikling og trivsel i dagtilbuddet. Derudover kan modulet
anvendes til at dokumentere og reflektere over den pædagogiske praksis og indsats.
Barnets udvikling vurderes i forhold til de seks læreplanstemaer, samt relationer, trivsel og
sundhed. Barnets forældre inddrages aktivt sådan, at fagpersonalet og forældrene besvarer
spørgsmål om barnet, som baggrund for den gode forældresamtale.
Styrkelse af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i de dagtilbud, hvor der jf. resultatoplysninger
er potentiale for udvikling
Fem dagtilbud, der i data både viste et behov for et løft af kvaliteten og forudsætninger for at
kunne arbejde med kvalitetsløft, har i 2019 været understøttet af indsatspædagoger. Indsatsen
omhandler for alle fem dagtilbud en overordnet proces, hvor der i et samarbejde mellem den
pædagogiske leder og dagtilbudschefen sættes et resultatmål, som omsættes i en forandringsteori.
Forandringsteorien er et dynamisk redskab, som sikrer en fælles forståelse af indsatsen og danner
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baggrund for løbende at evaluere og justere indsatsen. I alle 5 dagtilbud ses spor af større eller
mindre forandringer, der går i den rigtige retning.
Den fremrykkede sprogvurdering skal implementeres med en særlig opmærksomhed på at løfte et
stærkt dansksprogligt læringsmiljø i udvalgte dagtilbud
I daginstitutionerne er sprogvurderingerne af 2-årige påbegyndt primo 2019 i takt med at
personalet har fuldført uddannelse i Sprogtrappen. Vurderingerne sker løbende så tæt på børnenes
2-års fødselsdag som muligt. I en overgangsfase vurderes også 3-årige for at alle 2 - 3-årige børn
er sprogvurderet. Dagtilbuddene arbejder på at omsætte resultaterne fra vurderingerne til
pædagogisk praksis.
For de børn fra 2 år til skolestart, der ikke er indmeldt i et dagtilbud eller tilflytter kommunen,
foretages sprogvurderingen af en pædagogisk konsulent. Træffes der afgørelse om
sprogstimuleringspligt, forsøges forældrene motiveret til at indmelde barnet i almindelig
daginstitution, hvor sprogstimuleringen kan foregå. Såfremt dette ikke ønskes, skal børnene
jævnfør gældende lovgivning gå i et gratis 30-timers tilbud. Der har i 2019 været et begrænset
antal børn, der har gået i det gratis 30-timerstilbud, idet forældrene overvejende har valgt at
indmelde deres børn i dagtilbud.
Øget tilvalg af den kommunale frokostordning for børnehavebørn
Ifølge dagtilbudsloven skal der hvert andet år i lige år være afstemning om fravalg af
frokostordning i daginstitutionerne. I Høje-Taastrup Kommune gælder afstemningen alene for børn i
børnehavegrupperne (35-årige), da Byrådet har besluttet, at der er fuld forplejning i
vuggestuegrupperne (0-2-årige). I 2018 valgte 25 af 30 kommunale børnehaveinstitutioner
frokostordning fra 2019, hvilket er 1 mere end ved afstemningen 2 år tidligere. En ud af 7
selvejende børnehaveinstitutioner tilvalgte frokostordning.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Institutioner for børn og unge udgør 222,3 mio. kr. i 2019, og området har et
mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.6.2. I løbet af året er
specialpædagogerne flyttet til politikområdet fra det specialiserede børneområde budgetmæssigt
svarende til 8,6 mio. kr. Det betyder, at der i alt er tillægsbevilliget -6,2 mio. kr., når der tages
højde for opgaveflytningen.
Tabel 4.6.2: Økonomisk oversigt for politikområdet Institutioner for børn og unge
Aktivitetsområde
(Netto i 1.000 kr.)

Oprindeligt
budget 2019

Korrigeret
budget 2019

Regnskab
2019

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

Dagpleje- og daginstitutionsområdet Det centrale område

-31,4

-38,8

-41,0

-2,2

Dagpleje- og daginstitutionsområdet Det decentrale område

257,3

267,1

263,3

-3,8

I alt

225,9

228,3

222,3

-6,0

222,3

-6,0

Heraf
- Serviceudgifter
225,9
228,3
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Det centrale område
Det samlede regnskabsresultat for det centrale område viser et mindreforbrug på -2,2 mio. kr.
Afvigelserne skyldes, at det har været vanskeligt at rekruttere indsats- og specialpædagoger med
de rette kvalifikationer. Dertil kommer en afvigelse på uddannelsespuljen og projekt
Kompetenceløft i dagtilbud, som følge af administrationens og institutionernes fokus på den nye
klyngestruktur.
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Det decentrale område
Det decentrale område viser et samlet mindreforbrug på -3,8 mio. kr. Afvigelsen kan deles med et
mindreforbrug på -0,5 mio. kr. for de selvejende institutioner og -3,3 mio. kr. for de kommunale
institutioner. De kommunale institutioner forventede at gå ud af året med et mindreforbrug på -2,2
mio. kr., som følge af tilbageholdenhed i forbindelse med implementering af ny klyngestruktur med
nye ledere og problemer med at rekruttere kvalificerede pædagoger. At mindreforbruget steg
yderligere, skyldes fortsatte rekrutteringsudfordringer og at antallet af børn i daginstitutionerne i 2.
halvår steg mere end forventet. Det bevirkede, at klyngerne i forhold til budgetregulering til faktisk
antal passede børn blev tilført 0,6 mio. kr. mere end forventet ved 2. budgetopfølgning.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.6.3 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.6.3: Mængdeforudsætninger
Forudsætning

Budget 2019

Regnskab 2019

Antal institutioner på dagtilbudsområdet
Antal vuggestuer

3

3

- Heraf selvejende

2

2

Antal børnehaver

5

4

3)

- Heraf selvejende
Antal integrerede institutioner2)
- Heraf selvejende

4

4

33

34

3

3

68

54

112

100

1)

Børnetal i dagpleje og daginstitutioner
Dagpleje
Vuggestuer
Børnehaver

254

182

Integrerede institutioner

2.259

2.300

Børnetal i alt

2.693

2.636

02-årige

1.091

1.042

35-årige

1.602

1.594

Regnskab
2018

Regnskab 2019

3)

Heraf:

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen

Gennemsnitligt antal børn fra Høje-Taastrup Kommune, der passes i
andre kommuner
49
50
Gennemsnitligt antal børn fra andre kommuner, der passes i Høje57
60
Taastrup Kommune
1) 10 af pladserne i budgettet er normeret til børn med særlige behov, disse børn tæller for 2 normalpladser ift.
normeringen. I regnskabet er tallet opgjort pr. barn, der er ikke korrigeret for antallet af børn med særlige behov.
2) Daginstitutionen Taastruphøj blev i løbet af året lukket som følge af totalskade efter brand.
3) Kildehuset er i 2019 blevet en integreret institution.

Politikområde det specialiserede børneområde
Årets gang  hvad har vi nået
Børne- og Ungepolitikken
Børne- og Ungepolitikken har den overordnede målsætning, at alle børn skal udvikles og udfordres,
så de trives og lærer mest muligt. Denne målsætning konkretiseres i programmet Morgendagens
børne- og ungeliv, som er den fælles ramme for det gode og inkluderende børneliv i Høje-Taastrup
Kommune. Der arbejdes med at sikre den faglige kvalitet og inklusion på tværs af politikområder.
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Der er således vedtaget en række fælles principper og arbejdsmetoder, der gælder for hele 0-18 års
området.
Fortsættelse af strategi
Den økonomiske virkelighed gør det svært at håndtere den demografiske situation (kommunens
sociale profil), og udviklingen med et voksende antal børn og unge, der diagnosticeres med
psykiatrisk lidelse mv., resulterer i større efterspørgsel efter ydelser på det børnesociale område og
på specialundervisningsområdet.
Der arbejdes i 3 spor:
· Omlægning fra anbringelser til forebyggende tiltag
· Opgavehjemtagning med henblik på billigere, kortere og mindre indgribende indsatser
· Kontaktstyring i forhold til løbende at afstemme pris med mål i de enkelte sager
Byrådet igangsatte i juni måned 2018 det ambitiøse tiltag sammen med familien, hvor centret
opnormerer i flere afdelinger ud fra en forventning om et økonomisk nettoprovenu. Gennem lavere
sagsantal pr. socialrådgiver, en tættere sagsopfølgning og hjemtagning af ydelser forventes centret
at realisere en række besparelser for at opnå de forventede økonomiske krav. Centret bygger dette
arbejde på erfaringerne fra det tidligere familieplansarbejde. Implementering af Byrådets
godkendelse kører i to tempi. Ansættelse af rådgivere i 2. halvår 2018 og igen primo 2019.
Resultaterne ultimo 2019 viser i at antallet af børn og unge i anbringelse er faldet og en større
andel af anbringelser sker i plejefamilier frem for døgninstitutioner og opholdssteder.
Implementering af Byrådets Børnepakke
Det specialiserede område har ansat 2 ekstra sundhedsplejersker og en psykolog, der skal have
fokus på tættere kontakt til udsatte familier fra fødslen. De skal i den sammenhæng vejlede
forældrene i, hvordan de bedst støtter deres børns trivsel og læring. De skal herudover motivere
forældrene til at se de fordele, der vil være forbundet med at alle børn går i et dagtilbud.
Fremskudte og prioriterede indsatser i de udsatte områder
Forsøgsordningen fra 2017, hvor der 3-årigt blev der afsat midler til fremskudte socialrådgivere på
alle skoler blev evalueret i medio 2019. Evalueringen viste bl.a., at ordningen især skaber værdi,
fordi børn og unges udfordringer opdages og håndteres på et tidligt stadie. De fremskudte
socialrådgivere bidrager til at kvalificere især skolernes samarbejde med familien  og i konkrete
tilfælde er de med til at forberede børn, unge og forældre på f.eks. netværksmøder eller
underretninger. Med budgetforliget for 2020 gøres ordningen permanent.
Fortsat fokus på helhedsorienterede familieindsatser  Familieplanen.
Der blev afviklet et familiemetodeprojekt i perioden sept. 2016  juni 2017 som led i programmerne
nyt fokus i udsatte boligområder og tidlig indsats og tværgående samarbejde. Med baggrund i
projektets erfaringer videreføres arbejdet under navnet Familieplanen, der er én samlet plan, der
koordinerer alle indsatser ift. familien som helhed og beskriver familiens håb og mål for fremtiden,
og giver overblik over aftaler/tiltag - og deres indbyrdes prioritering.
Proces på specialundervisningsområdet i 2019
Antallet af børn, der visiteres til de mest specialiserede undervisningstilbud (kombinationstilbud
som dagbehandling, hvor der udover specialundervisning indgår behandling), har over en årrække
været stigende (fra skoleåret 2015/16 til 2018/19 med 16%). I 2019 er der arbejdet med en fælles
tværgående visitation mellem skoler og PPR for børn med behov for specialundervisningstilbud,
med det formål, at afdække konkrete muligheder for at tilbyde undervisningen inden for
kommunens eksisterende tilbud.

Regnskabsresultat
Regnskabet udgør 345 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i forhold
til det korrigerede budget, jf. tabel 4.6.4. Der er derudover samlet tillægsbevilliget 4,9 mio. kr. i
2019. I løbet af året er specialpædagogerne flyttet til politikområde for Institutioner for børn og
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unge budgetmæssigt svarende til 8,6 mio. kr. Det betyder, at der i alt er tillægsbevilliget 13,5 mio.
kr., når der tages højde for opgaveflytningen.
Tabel 4.6.4: Økonomisk oversigt for politikområdet det specialiserede børneområde

Politikområde 61
- hovedfunktions- og opgaveopdelt
(Netto 1.000 kr.)
Det sociale område  ekskl. refusioner
Børn og unge uden for hjemmet ekskl.
forebyggende foranstaltninger
Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og
unge
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
Dagtilbud m.v. til børn og unge/specialpædagoger
Socialpædagogiske fripladser
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Sociale formål (§ 41 tabt arb.fortj. og § 42
merudgifter)
Det sociale område  bruttoudgifter i alt
Det sociale område - refusioner
Indtægter fra den centrale refusionsordning
Refusion af udgifter til sociale formål
Refusion for advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1,
nr. 3)
Det sociale område - nettoudgifter i alt
Specialundervisningsområdet
Specialundervisning i kommunens folkeskoler (inkl.
SFO)
Undervisning af plejeanbragte børn
Kommunale specialskoler og interne skoler i
dagbehandlingstilbud
Tale-Hørelærerne
Befordring af elever
Pædagogisk psykologisk rådgivning
Specialundervisning i regionale tilbud / Efterskoler
og ungdomskostskoler mv.
Socialpædagogiske fripladser
Specialundervisningsområdet i alt
Sundhedsområdet
Kommunal sundhedstjeneste
Familiens hus (inkl. adm. udgifter)
Regionssamarbejdsprojekt - fremskudt
psykiatrifunktion
Sundhedsområdet i alt
Øvrige områder
Kompetenceudvikling, IT-ads til sårbare børn mv.
Øvrige områder i alt
I alt
Heraf
- Serviceudgifter

Oprindeligt
budget
2019

Korrigeret
budget
2019

Regnskab
2019

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

90.104

96.851

98.197

1.347

81.028

81.020

88.330

7.310

0

1.300

852

-448

11.437
659
18.567

821
660
18.813

768
478
11.928

-52
-182
-6.885

10.929

12.934

14.441

1.507

212.724

212.398

214.995

2.597

-10.256
-5.161

-7.256
-6.161

-7.871
-7.102

-615
-941

0

0

-369

-369

197.307

198.981

199.653

671

41.786

43.921

39.897

-4.024

13.676

13.640

12.122

-1.518

39.100

40.050

44.885

4.836

6.952
11.239
9.300

6.994
10.803
9.851

7.362
9.011
10.501

368
-1.792
649

2.928

2.924

3.958

1.035

203
125.184

203
128.387

80
127.816

-124
-570

14.057
3.549

13.732
3.897

13.980
3.471

248
-427

0

0

-56

-56

17.606

17.630

17.395

-235

456
456
340.553

453
453
345.451

402
402
345.265

-51
-51
-185

345.041

345.933

345.797

-136

1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Generelt
Regnskabet rammer præcist det korrigerede budget samlet set og indfrier forventningerne i 2.
budgetopfølgning. Uden for det foreliggende regnskabsresultat verserer der en række
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mellemkommunale tvister i klagesystemet, som beløber sig til 5-7 mio. Det er aktuelt vurderingen,
at sagernes udfald bliver i kommunens favør.
Det målrettede arbejde med at nedbringe antallet af sager, hvor børn og unge anbringes uden for
hjemmet, har betydet en nedgang. Set over hele året er antallet af børn uden for hjemmet
nedbragt med -12% (jf. tabel 4.6.5). Især børn på opholdssteder er nedbragt i løbet af 2019. Til
trods for, at underretningsmængden er steget med 15% fra 1.382 i 2018 til 1.595 i 2019.
Det sociale område
Det samlede regnskabsresultat for det sociale område (serviceloven) udviser et samlet merforbrug
på 0,7 mio. Det er særligt på området for anbragte og udsatte børn, at særligt plejefamilier er
udgiftsdrivende, mens institutionsanbragte trækker i modsat retning. De forebyggende
foranstaltninger er udgiftspresset af familiebehandling og aflastning, mens udgifter til børn med
behov for økonomisk støtte er lavere end forventet. Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), som blev
oprettet i 2019, og som kan træffe bindende afgørelser for kommunerne, har sanktioneret i aktuelt
8 sager vedr. børn fra kommunen. Udgifterne i sagerne er endt lavere end forventet i 2.
budgetopfølgning.
Særlige dag- og klubtilbud har været vurderet højere end det endelige udgiftsniveau. Det skyldes
dels at flere skoler har omlagt deres tilbud fra serviceloven til et tilbud under folkeskoleloven og
dels er der på baggrund af anbefalinger fra revisionen er flyttet transportudgifter til §41 merudgifter
under sociale formål. For sociale formål i øvrigt er tendensen som beskrevet i 2. budgetopfølgning
med flere bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med handicappede børn
fortsat gældende og påvirker sammen med de flyttede transportudgifter.
Specialundervisningsområdet
Regnskabsresultatet er et mindreforbrug på -0,5 mio. Dagbehandlingstilbud og specialskoler
fortsætter en udgiftsudviklingen, og er over de seneste 4 regnskaber steget 22% udgiftsmæssigt i
faste priser fra 45,2 mio. i 2017 til 55,3 mio. i 2019.

Mængdeforudsætninger
Det sociale område
I tabel 4.6.5 fremgår centrale forudsætninger vedr. mængden på det sociale område i forhold til
børn uden for hjemmet. Væsentlige ændringer bliver gennemgået under regnskabsafvigelser.
Tabel 4.6.5: Mængdeforudsætninger (antal personer)

Budget 2019
Regnskab 2019
(gennemsnit)
(gennemsnit)
Anbragt uden for hjemmet (5.28.20+.22+.23+.24)
Opholdssteder
43
34
Værelse/kollegium, kost- og efterskoler
6
7
Plejefamilier
66
60
Døgninstitutioner
19
15
Sikrede institutioner
4
2
Mellemkommunale sager
20
21
I alt
158
139
Mængdeforudsætning

Afvigelse
(antal og %)
-9 / -20%
1 / 21%
-6 / -9%
-4 / -22%
-2 / -50%
1 / 4%
-19 / -12%

Faktaboks
Opholdssteder
Et opholdssted er ofte et lille familiepræget privat socialpædagogisk tilbud. Målgruppen er anbragte børn og unge.
Kendetegnende for gruppen er, at de alle har omfattende sociale og emotionelle udfordringer.
Personalet på et opholdssted er kendetegnet ved ofte at være sammensat af forskellige faggrupper: Pædagoger,
terapeuter, psykologer, socialrådgiver etc.
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Værelse/kollegium, Kost- og efterskoler
For de ældste anbragte børn kan der blive tale om, at den unge får tilbudt et værelse på f.eks. en ungdomshybel.
Den unge vil ofte få støtte fra kommunens kontaktkorps til at udvikle praktiske kompetencer (indkøb, vask etc.).
Der er aktuelt et begrænset udbud af værelser/hybler i nærområdet.
Nogle unge anbringes på kostskoler og efterskoler. Disse unge er karakteriseret ved, at de ofte har en kompliceret
familiemæssig baggrund. De kan have brug for en pause i forhold til hjemmemiljøet. En vigtig faktor i en kost- og
efterskoleanbringelse er at fastholde den unge på almenområdet.
Plejefamilier
Høje-Taastrup Kommune har ansat plejefamilier til at varetage plejeopgaven for et eller flere børn. Der er tale om
anbragte børn. Børnene er ofte kendetegnet ved at have sociale og familiemæssige udfordringer.
Plejefamilien aflønnes med vederlag (løn), vederlaget fastsættes i forhold til kompleksiteten i anbringelsen.
Kommunen køber tillige ydelser hos private plejeforeninger. Plejeforeningerne har ofte ansat professionelle
plejefamilier, som typisk kan arbejde i mere komplekse sager. Betalingen for brug af private plejeforeninger ydes
som administrationsvederlag.
Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser anvendes i de tilfælde, hvor det er muligt at anbringe barnet i den
nærmeste familie  f.eks. hos en onkel og tante.
Døgninstitutioner og sikrede institutioner
En døgninstitution er en større social institution, hvor børn og unge med omfattende sociale og emotionelle
udfordringer er anbragt.
Personalet er ofte kendetegnet ved at være bredt fagsammensat: Socialpædagoger, terapeuter, psykologer,
socialrådgivere m.m. De har typisk behandlingsmæssige kompetencer.
Ved en sikret institution forstås en døgninstitution for børn og unge mellem 12 og 17 år, hvor der i perioder kan
ske en tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og vinduer. På en sikret institution er det også muligt at
anvende fysisk fastholdelse. Målgruppen på den sikrede institution er kriminalitetstruede børn og unge. De er ofte
tvangsanbragte.
Mellemkommunale sager
Det drejer sig om sager, hvor Høje-Taastrup Kommune er betalingskommune, men ikke handlekommune. Det vil
sige, at kommunen afholder udgifterne til det/de tilbud, som barnet eller den unge er placeret i, men at den ikke
selv har beslutningskompetencen til at fastsætte serviceniveauet (valg af tilbud, handleforpligtigelsen).
Betalingsforpligtigelsen opstår f.eks. i forhold til børn og unge, som anbringes uden for hjemmet. Regler for
området er fastsat i Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
(LOR).

I tabel 4.6.6 fremgår mængdeforudsætninger i forhold til forebyggende foranstaltninger. Væsentlige
ændringer bliver gennemgået under regnskabsafvigelser.
Tabel 4.6.6: Mængdeforudsætninger (antal personer)
Budget 2019
Regnskab 2019
Mængdeforudsætning
(gennemsnit)
(gennemsnit)
Forebyggende foranstaltninger (5.28.21)
Familiebehandling
77
81
Dagbehandling
77
50
Praktisk pædagogisk hjælp
10
10
Aflastning
80
83
Døgnophold for familier
3
1
Kontaktpersoner
28
32
Ungdomskriminalitetsnævnet
0
2
Anden hjælp
24
13
Økonomisk støtte
32
41
§54 støttepersoner
38
34
Rådgivning
35
14
Merudgifter
77
86
Tabt arbejdsfortjeneste
42
55
I alt
523
501

Afvigelse
(antal og %)
4 / 5%
-27 / -35%
0 / 4%
3 / 3%
-2 / -72%
4 / 16%
2 / 0%
-11 / -45%
9 / 27%
-4 / -11%
-21 / -60%
9 / 12%
13 / 30%
-22 / -4%

Faktaboks
Familiebehandling
Formålet er, at familien forbliver samlet, og at forældrene får hjælp til selv at tage vare på børnenes trivsel og
udvikling.
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Herunder at:
·
Behandle barnet/den unges problemer
·
Bevare familien samlet
·
Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer
·
Bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov
·
Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene/familien og det anbragte barn.
Behandlingsarbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte families problemer og ressourcer.
Dagbehandling
Behandlingsdelen for børn og unge der er visiterede til specialundervisningstilbud efter Folkeskolelovens § 20, stk.
2 og 5.
Praktisk pædagogisk hjælp
Formålet er at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet til familier med børn, som har behov for
særlig støtte. Udgangspunktet er via forskellige praktiske og pædagogiske tiltag at hjælpe forældrene til en bedre
kontakt eller relation til børnene. Den indsats anses for at være af væsentlig betydning for barnets behov for
støtte og familiens mulighed for at kunne forblive sammen.
Aflastning
Formålet med aflastningsordningen er at:
·
Give barnet kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer
·
Støtte udvikling af barnet/den unge
·
Give et handicappet barn/ung mulighed for træning og støtte under gode rammer med henblik på også at
styrke barnets udviklingspotentiale, når det er i aflastning
·
Kompensere for manglende forældrekompetencer
Døgnophold for familien § 52, stk. 3, nr. 4.
Formålet med døgnophold er at:
·
sikre, at forældrene får den hjælp og støtte, som kan gøre dem i stand til at varetage deres børns behov
for tryghed og omsorg i hverdagen
·
undersøge samspilsformer og forældreevnen med henblik på at vurdere, om familien kan forblive samlet
·
sikre, at barnets trivsel opretholdes
Fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6
Formålet er at sikre barnet/den unge en fast og stabil voksen-kontakt, og ikke at overtage forældrerollen.
Formålet med at iværksætte kontaktpersonsordning for hele familien er at styrke indsatsen over for utilpassede
børn og unge.
Foranstaltningen kan også være en tvungen foranstaltning ved tiltalefrafald eller et vilkår i en dom.
Indsatsen kan forebygge en anbringelse uden for hjemmet eller anvendes i de tilfælde, hvor det ikke har været
muligt at fastholde den unge i en anbringelse.
Anden hjælp
Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
Økonomisk støtte til ophold på kostskole/efterskole § 52 a, nr. 2
Formålet er at:
·
Udvikle den unges sociale og uddannelsesmæssige kompetencer
·
Give den unge et miljøskifte
·
Give fuld eller delvis økonomisk støtte til forældrenes egen andel af udgiften til kost/efterskoleophold på
baggrund af en vurdering af forældremyndighedsindehaverens evne til at afholde udgiften med
udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering og en vurdering af udgiftens størrelse.
Støtteperson til forældre med anbragte børn § 54
Formålet med at tilbyde en støtteperson til forældrene er:
·
At styrke kontakten mellem forældrene og barnet
·
At støtte forældrene i at acceptere anbringelsen
·
At barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet, fordi forældrene
kan få hjælp til at håndtere deres følelser og eventuelle frustrationer mod anbringelsesstedet, mod
systemet og mod sig selv.
Rådgivning § 11, stk. 2
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Formålet er at give børn, unge, forældre, vordende forældre og andre med kontakt til børn og unge mulighed for
at få gratis familieorienteret rådgivning. Samtidig er formålet at hjælpe familier, børn og unge til selv at løse de
problemer, som har givet anledning til henvendelsen.
Merudgifter § 41
Familien kan få dækket de udgifter, som en gennemsnitlig familie ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde haft
en alvorlig og betydeligt nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk/langvarig lidelse.
Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og familien skal selv
afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, en børnefamilie normalt ville have afholdt. Formålet med
merudgiftsydelsen er helt konkret at medvirke til:
·
at børn og unge med et handicap kan fortsætte med at bo hjemme, og dermed undgå anbringelse på
institutioner eller lignende, såfremt det er bedst for barnet
·
at familien kan leve så normalt som muligt, uanset barnets handicap
·
at hindre, at barnet/den unges handicap forværres
Hvis der kan ydes støtte efter speciallovgivning med videre, skal speciallovgivningen gå forud for Servicelovens §
41.
Tabt arbejdsfortjeneste § 42
Formålet med tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelse er, at:
·
Barnet/den unge kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner eller lignende,
såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger det
·
Familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnet/den unges nedsatte funktionsevne
eller den kroniske/langvarige lidelse
·
Hindre, at barnet/den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarig lidelse forværres eller får
andre og mere alvorlige følger.

Det specialiserede institutions- og skoleområde
Tabel 4.6.7 præsenterer mængden på det specialiserede institutions- og skoleområde. Væsentlige
ændringer bliver gennemgået under regnskabsafvigelser.
Tabel 4.6.7: Mængdeforudsætninger (antal personer)
Budget 2019
Regnskab 2019
Mængdeforudsætning
(gennemsnit)
(gennemsnit)
Specialundervisning (hovedfunktion 3)
Gruppeordningselever/grupper (En gruppe er
144/18
145/18
normeret til 8 elever) inkl. køb/salg
Elever, som modtager, enkeltintegration over 9
16
16
lektioner pr. uge.
Elever i regionale specialskoler
17
16
Elever i kommunale specialskoler
41
92
Elever på dagbehandlingsskoler
53
Undervisning af anbragte børn
28
29
- alm. folkeskole udenfor kommunen
Undervisning af anbragte børn
2
2
 alm. Specialundervisning
Undervisning af anbragte børn
1
1
 regionale specialskoler
Undervisning af anbragte børn
35
36
 vidtgående specialundervisning
Undervisning i interne skoler på opholdssteder
38
10
 vidtgående specialundervisning
Kost/Efterskoler
27
22

Transport

Afvigelse
(antal og %)
1 / 1%
0 / 0%
0 / 0%
2 / 2%
1 / 5%
0 / 0%
0 / 0%
1 / 4%
-28 / -74%
-5 / -18%

224

8 / 4%

32

25

-7 / -22%

19

18

-1 / -5%

216
Dagtilbud, SFO og klubtilbud

Særlige fritidstilbud, antal elever 
Folkeskoleloven § 3
Særlige støttetimer i fritidstilbud
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Serviceloven § 32/36
I alt

25

28

3 / 12%

691

666

-25 / -3%
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Faktaboks
Gruppeordningselever
Høje-Taastrup Kommune har fra efteråret 2018 øget kapaciteten fra 15 gruppeordninger/ 120 elever fordelt på
Borgerskolen og Mølleholmskolen til 17 gruppeordninger / 136 elever. Nogle af disse pladser sælges til andre
kommuner. Ligesom Høje-Taastrup køber pladser hos andre kommuner. En gruppe er normeret til 8 elever.
Elever, som modtager enkeltintegration over 9 lektioner pr. uge.
Elever, der har behov for specialpædagogisk bistand til børn, modtager enkeltintegrations-timer. Efter en
lovændring i 2011 blev budgettet til enkeltintegration lagt ud på de enkelte folkeskoler, så skolerne nu tilbyder
enkeltintegration til elever, som modtager lektioner under 9 lektioner om ugen. En mindre del af budgettet forblev
på området til enkeltintegrationselever, der modtager mere end 9 lektioner om ugen.
Elever på regionale skoler
Høje-Taastrup Kommune køber pladser på forskellige specialskoler. Der er tale om specialiserede
undervisningstilbud (f.eks. Geelsgårdskolen eller Børneskolen Filadelfia), som kun udbydes af få skoler i landets
regioner.
Elever i kommunale specialskoler og på dagbehandlingsskole
Elever, der har behov for specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5, og som ikke kan rummes i
kommunens folkeskoletilbud, indgår her i mængdeforudsætningerne. Det drejer sig bl.a. om specialiserede
kombinationstilbud (f.eks. Fjordskolen ved Isefjorden), som rummer både undervisning og behandling. Der var i
2018 et stigende behov for disse tilbud.

Undervisning af anbragte elever
Når et barn anbringes udenfor kommunen i en plejefamilie, et opholdssted eller på en døgninstitution skal barnet
samtidig tilbydes et undervisningstilbud. Denne undervisning vil kunne ske i den stedlige kommunes folkeskole
eller på en kommunal- eller regional specialskole. I det tilfælde, at barnet anbringes på et opholdssted, kan man
vælge opholdsstedets interne skole.
Kost/Efterskoler
Der bevilges kost/efterskole til to typer af børn. Dels kan der ydes et økonomisk tilskud til (socialt belastede)
familier, og dels kan der bevilges et efterskoleophold til børn med forskellige handicap.
Transport
Alle elever, der modtager transport iht. Folkeskolelovens § 26, er opført samlet uanset type undervisningstilbud.
Særlige fritidstilbud, antal elever  Folkeskoleloven § 3.
Når et barn modtager specialundervisning, vil der ofte tillige bevilliges et fritidstilbud i en SFO, som er tilknyttet
specialskolen, og som drives efter Folkeskoleloven. I nogle tilfælde er undervisning og fritid slået sammen til et
samlet (heltids)tilbud.
Det viste antal elever vedrører alene børn, der modtager et særligt SFO-tilbud i forbindelse med en specialskole.
Gruppeordningsbørn, der går på en af kommunens egne SFOer, indgår i opgørelsen under almenområdet, vist
under politikområde Institutioner for børn og unge.
Særlige støttetimer i fritidstilbud
I lighed med at et barn i et undervisningstilbud kan modtage praktisk hjælp, så kan barnet også modtage støtte i
fritidstilbuddet til at håndtere de udfordringer, som eksempelvis følger med et fysisk handicap.
Særlige dagtilbud og særlige klubber  Serviceloven § 32/36
Det viste antal elever omfatter børn, som modtager et særligt dagtilbud (specialvuggestuer og specialbørnehaver)
eller et klubtilbud i en kommunal institution, drevet efter serviceloven. Der er tale om børn, der pga. deres
betydelige og varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, har et behov for støtte, behandling m.v., der
ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der drives efter Dagtilbudsloven.
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Politikområde Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og
Gadeplan
Årets gang  hvad har vi nået
Klubberne
Klubberne har i 2019 haft fokus på den fortsatte udvikling af arbejdet med at sikre god pædagogisk
praksis og fremme børn og unges trivsel og udvikling. Klubberne har herudover været optaget af at
bidrage til udviklingen af Ungecentrets fælles ambition om at sikre ungdomsuddannelse til flere
unge. Alle klubber har uddannet et antal medarbejdere som uddannelsesambassadører, så
klubberne i endnu højere grad kan hjælpe unge til at komme i uddannelse og job.
I 2019 er der på klubområdet taget fat på udvikling af nye klubstrukturer i hhv. Nærheden og
Taastrupgård/Gadehaven, som involverer såvel ledelse som personale i at tilrettelægge en ny
indsats i disse områder.
Det Kriminalpræventive Team
På det organisatoriske plan blev SSP og Gadeplan i 2018 samlet i et Kriminalpræventivt Team, og
der er blevet sat øget fokus på det forebyggende arbejde i skolerne, individorienterede indsatser,
samt indsatser i forhold til bander.
Det kriminalpræventive Team har i 2019 fokuseret på at bidrage til at skabe tryghed i
boligområderne ved blandt andet at understøtte udvikling af tryghedsskabende initiativer i
Taastrupgård, herunder udvikling af en ny klubstruktur. Herudover har det Kriminalpræventive
Team haft fokus på at understøtte etableringen af Ungecentret og centrets samlede vision om at få
flere unge i uddannelse, blandt andet ved deltagelse i uddannelsesforløb til
uddannelsesambassadører.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan udgør 44,6 mio. kr. i 2019, og
området har et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.6.8.
Tabel 4.6.8 Økonomisk oversigt for politikområdet Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan
Funktion 3. niveau
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
Afv. i fht.
budget 2019
budget 2019
2019
korrigeret
budget1)
(Netto 1.000 kr.)
Klubber og andre
40.585
40.505
39.744
-761
socialpædagogiske fritidstilbud
Øvrige sociale formål (Det
5.787
5.720
kriminalpræventive team)
I alt
46.372
46.224
Heraf
- Serviceudgifter
46.372
46.224
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

4.876

-844

44.619

-1.605

44.619

-1.605

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Klubberne
Regnskabsresultatet for klub-området udviser et samlet mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Afvigelserne
skyldes primært mindreudgifter til økonomiske fripladser og merindtægter på forældrebetaling.
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Det kriminalpræventive team
Det samlede regnskabsresultat for det kriminalpræventive team udviser et samlet mindreforbrug på
0,8 mio. kr. Afvigelserne skyldes vakante stillinger, da det kriminalpræventive team fortsat i 2019
har været under omstrukturering og dermed ikke har været fuldt bemandet fra årets start.

Mængdeforudsætninger
I Tabel 4.6.9 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.6.9: Mængdeforudsætninger
Forudsætning

Budget 2019

Regnskab 2019

Fritids/Dagklub antal brugere

883

918

Juniorklub antal brugere (inkl. knallertklub)

655

559

Ungdoms/Aftenklub antal brugere (inkl. gokartklub)

308

307

Ungdomscafeer

200

200

8

8

Gruppeordning

Anm.: Dag og aftenklubberne er baseret på 12 måneders deltagergennemsnit. Temaklubberne gokart og knallertbane
er opført under Juniorklub og Ungdomsklub.
Ungdomscafeerne er baseret på, at der kan være 100 deltagere per ungdomscafe.
Gruppeordningen på Impulsen er baseret på 8 børn.

Politikområde Undervisning
Årets gang  hvad har vi nået
Skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune har i 2019 fortsat arbejdet med projektet Fremtidens
Skole. Projektets overordnede mål er at skabe en folkeskole, hvor alle elever bliver endnu mere
motiverede og dygtigere. Konkret arbejdes med kompetenceudvikling af det pædagogiske
personale, ledelse, indretning af fysiske læringsrum der understøtter arbejdet med 21. århundredes
kompetencer og nye og mere motiverende måder at lære på (autentiske og innovative
læringsforløb) med fokus på opnåelse af de faglige mål for de enkelte fag. Projektet med
Fremtidens Skoler er 3-årigt og blev påbegyndt i 2018 finansieret af donation på 11 mio. kr. fra
A.P. Møller Fonden.
Projektet finansieres delvis af kommunens egne midler og det økonomiske fokus i 2019 har derfor
været at muliggøre dette indenfor budgettets rammer.
Det faglige niveau er løftet til landsgennemsnittet i læsning, dansk og matematik.
Ses overordnet på elevernes karakterer for sidst kendte skoleår 2018/19 opnår 90,3 pct. af
eleverne i Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler mindst 02 i dansk og matematik. Resultatet
placerer sig 2,9 procentpoint fra landsresultatet på 93,2 pct. Kommunens resultat for 2018/19
ligger dog 3,3 procentpoint over resultatet for 2016/17 og fortsætter dermed en positiv udvikling
set over en treårig periode.
Karaktergennemsnittene i dansk og matematik for kommunens elever har ligget stabilt i de tre sidst
kendte skoleår, hvorimod landsgennemsnittene har udvist en svagt faldende tendens.
I skoleåret 2018/19 er karaktergennemsnittet i dansk for eleverne i Høje-Taastrup Kommune 6,4
mod 6,8 på landsplan. I matematik 6,2 for eleverne i Høje-Taastrup kommune mod 6,8 på
landsplan.
Fire af kommunens skoler har været udvalgt til at kunne få del i en statslig pulje, hvis de formår at
sænke andelen af elever, der får under 4 i dansk og matematik. I 2019 opfyldte én af de fire
udvalgte skoler kriteriet, og har modtaget statslige midler, mod to i 2018.
Børn og forældre oplever, at den lokale skole/institution er det bedste sted med plads til
udfordringer til alle.
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Der arbejdes både centralt og på de enkelte skoler med at skabe et skolemiljø og pædagogiske
metoder, hvor alle elever trives og lærer mest muligt  både elever med behov for særlig støtte og
elever med behov for at blive fagligt udfordret.
Et af parametrene for hvordan dette arbejde lykkes er udviklingen i andelen af elever i frie
grundskoler. I de seneste tre år er andelen af elever i frie grundskoler i Høje-Taastrup Kommune
steget fra 21,3% i 2016/17 til 22,1% i 2018/19. Landsgennemsnittet for andelen af elever i frie
grundskoler lå i skoleår 2018/19 på 17,3%.
Skoleområdet har blandt andet grundet denne udvikling i 2019 haft et øget fokus på højtbegavede
elever, samt et fortsat samarbejde med dagtilbuddene for at flere forældre skal vælge den
kommunale folkeskole til.

Regnskabsresultat
Regnskabet for Undervisning udgør 422,3 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på -6,3
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.6.10.
Tabel 4.6.10: Økonomisk oversigt for politikområdet Undervisning
Funktion 3. niveau
Oprindelig
Korrigeret
(Netto 1.000 kr.)
t
budget
budget
2019
2019
Folkeskoler
286.081
289.380
Skolefritidsordninger
38.294
39.550
Befordring af elever i grundskolen
1.605
1.594
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20,
8.170
8.214
stk. 2 og stk. 5
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
200
916
Bidrag til statslige privatskoler
57.821
56.994
Efterskoler og ungdomskostskoler
5.863
4.241
Ungdommens Uddannelsesvejledning
4.661
4.275
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige
0
-677
indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under
25 år
Forberedende Grunduddannelse
0
-152
Produktionsskoler
3.312
2.656
Ungdomsskole virksomhed
10.619
10.531
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
1.625
1.600
Særlige dagtilbud og særlige klubber
8.308
8.302
Driftsudgifter til den kommunale
0
608
beskæftigelsesindsats
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
33
611
Kommissioner, råd og nævn
0
0
Sekretariat og forvaltninger
0
0
I alt
426.592
428.643
Heraf
- Serviceudgifter
426.592
428.643
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Regnskab
2019

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

286.710
39.799
2.210
8.238

-2.671
249
616
24

-778
56.990
4.244
2.874
0

-1.694
-4
2
-1.401
677

0
2.702
10.238
1.783
7.260
0

152
45
-293
183
-1.042
-608

0
21
29
422.319

-611
21
29
-6.324

422.319

-6.324

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets tre væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Folkeskoler
Det samlede regnskabsresultat for folkeskoleområdet udviser et samlet mindreforbrug på -2,7 mio.
kr. Afvigelserne skyldes primært mindreforbrug på lovbundne områder og mindreforbrug på
skolerne som konsekvens af vakante stillinger og flere indtægter i forbindelse med barsel og
sygdom end forventet ved 2. budgetopfølgning 2019.
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Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Staten giver statsbidrag til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen, og
statsmidlerne må udelukkende anvendes til betaling af kursusudgift fra godkendte
professionshøjskoler. Høje-Taastrup kommune skal dække udgiften til vikardækning i forbindelse
med disse kurser.
Det afsatte budget består primært af overførsel fra tidligere tilskudsår. Men da skolerne forventede
merforbrug i 2019, blev der ikke sendt lærere på kursus, hvilket har givet anledning til
mindreforbruget på -1,7 mio. kr.
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Det samlede regnskabsresultat for Ungdommens Uddannelsesvejledning udviser et mindreforbrug
på -1,4 mio. kr. Afvigelserne skyldes, at udgifterne til personale i forbindelse med hjemtagelse af
Ungdommens Uddannelsesvejledning pr. 01-08-2019 er ført under Økonomiudvalget, Borgerservice
og administration, mens budgettet er under Institutions- og Skoleudvalget.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.6.11 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.6.11: Mængdeforudsætninger
Forudsætning

Budget 2019

Regnskab 2019

Skoleområdet
Elever
Klasser

4.538

4.555

206

209

1.652

1.537

1.466

1.448

529

498

165

154

SFO-området
Børn i SFO
Privat-, efter- og produktionsskoleelever
Privatskoleelever
-

Skole

-

SFO

Efterskoler
-

Almindelige

Produktionsskoleelever
-

u/18 år

32

6

-

o/18 år

36

19
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4.7 Fritids- og Kulturudvalget

Udvalgets ansvarsområder
Udvalget består af tre politikområder:
·
·
·

Fritid
Kultur
Integration

Fritid
Politikområdet Fritid omfatter både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i
kommunen. Der gives bl.a. støtte til folkeoplysningsområdet, idrætsforeninger, kulturelle foreninger
samt børne- og ungdomsforeninger.
Kommunen har ligeledes en række idrætsfaciliteter, herunder HTK Idrætsteam, der består af Fløng
svømmehal og idrætsanlæg, Sengeløse idrætsanlæg og Taastrup svømmehal, samt de selvejende
institutioner; Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter, der driver haller og idrætsanlæg
i henholdsvis Hedehusene (inklusiv Springhallen), Taastrup og Høje-Taastrup.
Kultur
Politikområdet Kultur omfatter kulturelle tilbud  herunder Taastrup Teater, Kroppedal Museum,
Opera Hedeland, Dramaskolen, Musikskolen og Billedskolen. Kommunen råder derudover over et to
biblioteker, samt tre fritids- og kulturcentre; Medborgerhuset, Taastrup Kulturcenter og Hedehuset.
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Integrationspulje
Politikområdet Integrationspulje omfatter en årlig pulje til understøttelse af projekter på
integrationsområdet, der sætter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde. Puljen blev
oprettet i 2002.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 78,3 mio. kr. i 2019, og udvalget har et mindreforbrug på -0,6 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.7.1. Afvigelserne beskrives nærmere i
efterfølgende afsnit.
Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 78,2 mio. kr. og et korrigeret budget på 78,9 mio.
kr., jf. tabel 4.7.1. Det korrigerede budget er øget med i alt 0,7 mio. kr. som primært skyldes
overførsler fra 2018 til 2019 (0,5 mio. kr.) samt omplacering af budget til Fritids- og Kulturudvalget
fra andre udvalg vedr. fx sundhedsindsats for ansatte samt projekt om sport, kost og motion (0,2
mio. kr.).
Tabel 4.7.1: Økonomisk oversigt for Fritids- og Kulturudvalget
Politikområde
Oprindeligt
Korrigeret
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019

Fritid
Kultur
Integration
I alt
Heraf

Regnskab
2019

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

34.990

35.667

34.825

-842

42.891

42.963

42.703

-260

321
78.202

319
78.948

810
78.338

492
-610

78.338

-610

- Serviceudgifter
78.202
78.948
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Figur 4.1 viser, at udvalget indenfor de seneste tre år har overholdt det korrigerede budget.
Mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 2019 skyldes primært overførsel/periodisering af
eksterne projektmidler.
Figur 4.7.1: Udvikling i budget og regnskab
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Politikområde Fritid
Årets gang  hvad har vi nået
Væsentlige fokuspunkter
I 2019 indgik kommunen en aftale med DIF og DGI om at 9.500 flere borgere skal i gang med at
bevæge sig i Bevæg Dig For Livet-projektet. Inden for rammerne af kommunens reviderede Idrætsog Bevægelsespolitik, som er indeholdt i målsætningen i Bevæg Dig For Livet, er der fortsat
arbejdet på at styrke idræts- og bevægelsestilbuddene til kommunens borgere. Både tilbuddene i
de folkeoplysende foreninger og tilbuddene til selvorganiserede. For foreningerne er dette sket
gennem forbedring af faciliteter, uddannelse af ledere og trænere og samarbejdsaftaler med skoler
om introduktion til idrætsgrene for elever og afholdelse af skolemesterskaber samt motionsløb. For
de selvorganiserede er det sket gennem fortsat udbygning af mulighederne for at leje ledige tider i
skolehaller. Kommunen har også i samarbejde med Roskilde og Greve kommuner indgået aftale
med organisationen Spejdernes Lejr om at være vært for afviklingen af Spejdernes Lejr i 2022.
Lejren skal afholdes i Hedeland Naturpark i samarbejde I/S Hedeland.
Ridestalde
I 2019 indviedes to flotte ridestalde til Hedehusgårdens Rideklub og Vestegnens Rideklub. Staldene
giver bedre vilkår for hestene og lever op til de nye lovkrav. Staldene er skabt med udgangspunkt i
foreningernes behov og ønsker.
Breddeidræt
Målet om at få 5.000 flere børn og unge i foreningslivet er nu iværksat. 25 foreninger har indvilliget
i at være med i projekter, der skal få endnu flere børn og unge ind i foreningerne. Der er kommet
600 flere børne- og unge medlemmer i foreningerne i 2019 og 1.368 flere medlemmer samlet for
alle alderskategorier. Fritid og Kultur har indgået flere samarbejder med andre centre og foreninger
i kommunen med henblik på at nå det samlede mål.
Folkeoplysningsområdet
Det andet lederakademi blev afsluttet i 2019. Ligesom det første hold oplevede alle frivillige ledere,
at de har fået mange værktøjer, som kan hjælpe dem med at blive bedre ledere i deres foreninger.
Dygtige foreningsledere er med til at styrke foreningerne i bestræbelserne på at få flere til at
deltage i kommunens mangfoldige foreningsliv. Desuden er samarbejdet om brugen af skolernes
idrætsfaciliteter mellem foreninger og skoler udviklet til gavn for alle parter. Gode idrætsfaciliteter
er væsentlige for at tiltrække og fastholde medlemmer.
Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at 75 % af udviklingspuljen resten af valgperioden skal
bruges til at støtte foreningernes bestræbelser på at få flere medlemmer, så vi samlet kan nå målet
om 5.000 flere medlemmer under 25 år. E-sport blev godkendt som en folkeoplysende aktivitet og
der foregår nu et arbejde med at få etableret den første forening i kommunen.
Kommunale idræts- og svømmehaller
Sengeløse Idrætsanlæg har i 2019 implementeret en nøglebriksmodel, som har skabt en markant
reduktion af bemandingen. Dette har skabt visse udfordringer for brugerne, som er i gang med at
vænne sig til en øget grad af selvbetjening. Både Taastrup og Fløng Svømmehal har i 2019 oplevet
et stigende besøgstal. I Fløng spiller lukningen af Roskilde Badet ind. Dette har medført ekstra
gæster og dermed et pres på faciliteten. Taastrup Svømmehal oplever også et stigende antal
gæster både i Hal 1 (25 m bassin primært til offentlige gæster) og Hal 2 (50 m bassin primært til
skole- og foreningssvømning). De offentlige gæster er for alvor begyndt at vende tilbage efter
lukke-/reparationsperioden. Hal 2 har siden marts haft det Nationale Træningscenter (landsholdet)
blandt gæsterne pga. Bellahøj Svømmestadions lukning pga. reparation.
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Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør 34,8 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på -0,8
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.7.2.
Tabel 4.7.2: Økonomisk oversigt for politikområdet Fritid
Aktivitetsområde/
Oprindeligt
Korrigeret
Funktion 3. niveau
budget 2019
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Stadion og idrætsanlæg2)
26.076
26.369
Fælles formål
160
262
Folkeoplysende
1.747
1.736
voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende
2.189
2.108
foreningsarbejde
Lokaletilskud
3.009
2.990
Fritidsaktiviteter udenfor
1.792
2.184
folkeoplysningsloven
Kommunalt tilskud til statslige
17
17
uddannelsesinstiutioner
Frivilligt socialt arbejde og øvrige
0
0
sociale formål
I alt
34.990
35.667
Heraf
34.990
35.667
Serviceudgifter

Regnskab
2019

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

26.444
104
1.813

75
-157
77

2.079

-29

3.055
1.424

65
-760

17

0

-113

-113

34.825

-842

34.825

-842

1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
2) Samlepost, der indeholder såvel selvejende som kommunale anlæg mv.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Det samlede regnskabsresultat for området udviser et samlet mindreforbrug på -0,8 mio. kr.
HTKI  Taastrup Svømmehal, en del af stadion og idrætsanlæg
Voldgiftssagen omkring de skæve gulve i Taastrup Svømmehal trækker fortsat ud. Det betyder at
gulvene i Hal 2 (inkl. omklædningsrum og depoter) fortsat er skæve, hvilket medfører vandpytter,
som nødvendiggør 30 timers ugentligt ekstra rengøring, hvilket beløber sig til 0,3 mio. kr. årligt.
Fælles formål
Mindreforbruget vedrører Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven
Mindreforbruget vedrører primært projekter med ekstern finansiering med -0,2 mio. kr.,
foreningslederakademi -0,1 mio. kr., som har forskudt periodisering og lavere udgifter til
mellemkommunal afregning på -0,3 mio. kr.
Frivillig socialt arbejde og øvrige sociale formål
Mindreforbruget vedrører Get2sport, som er fuldt finansieret af DIF.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.7.3 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.7.3: Mængdeforudsætninger
Forudsætning
Stadion og idrætsanlæg, inklusive haller og andre anlæg
Heraf svømmehaller

Budget 2019

Regnskab 2019

13

13

2

2
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Politikområde Kultur
Årets gang  hvad har vi nået
Biblioteker i fremgang
Der er arbejdet med nyindretning af bibliotekerne med henblik på en mere moderne formidling af
bibliotekets tilbud. For første gang i en årrække opleves en markant øget brug af
bibliotekstilbuddene.
Besøgstallene er steget markant og ligger 32% over niveauet i 2018. Der konstateres samtidig en
svag stigning i antallet af udlån af bøger, hvilket ligeledes bryder landstendensen for biblioteker,
hvor udlån af bøger er faldende.
Hedehusene bibliotek blev åbnet i juni 2019, og borgerne har taget utrolig godt imod det udvidede
og moderne indrettede bibliotek i stueplan på Hovedgaden i Hedehusene. Således er besøgstallene
for Hedehusene Bibliotek steget markant både i den betjente og selvbetjente åbningstid. Det nye
bibliotek fremstår langt mere synligt på Hovedgaden, ligesom indretningen afspejler borgernes
ændrede brugsvaner for biblioteket, hvor der er mere plads til ophold på biblioteket, mere brug af
faglitteraturen og adgang til studiefaciliteter. Sidst men ikke mindst er der i dag mulighed for at
benytte arrangements- og mødelokaler i det nye bibliotek, hvilket var fraværende i det gamle
bibliotek.
Der er også gennemført en nyindretning af Taastrup Bibliotek, hvor 1. salen er blevet omdannet
med flere studiepladser, moderne IT og bedre udstillingsfaciliteter og et mere tidssvarende interiør.
Der er samtidigt gjort plads til flere større udstillinger i stueplan. Samtidig er der opstartet et
arbejde med at indrette et nyt og mere børnevenligt børnebibliotek. Der er som i Hedehusene også
en kraftig øget brug af biblioteket i Taastrup, særligt blandt unge.
Der har været afholdt 83 arrangementer på bibliotekerne med i alt 4.498 deltagere.
Der har samlet været 244.415 besøg på bibliotekerne i 2019, og der er knap 17.000 aktive lånere,
der har foretaget lån i løbet af året. Det bemærkes samtidigt, at elementerne i Biblioteksstrategien
er ved at være gennemført.
Øget brug af Kulturhusene
Ved indgangen til 2020 er arbejdet med at implementere Kulturhusstrategien færdiggjort.
Senest er Hedehuset genåbnet efter en modernisering af indretningen, teknik og inventar.
Renoveringen har ført til øget brug af huset på trods af, at Hedehuset har været lukket tre måneder
i forbindelse med renoveringen. Også genåbningen af Medborgerhuset har ført til øget
aktivitetsniveau.
Arbejdet med at skabe flere events har bl.a. resulteret i en rockkoncert i Hedeland i samarbejde
med Kultour og Gimle, og samarbejdet er i 2020 formaliseret med henblik på afholdelse af en to
dages festival i august med bl.a. Søren Huss, Folkeklubben, Hush, Burhan G, Pernille Rosendal og
symfoniorkester.
Der har i 2019 været 341 åbne kulturelle arrangementer i Kulturhusene og på Taastrup Teater &
Musikhus mod 277 arrangementer i 2018. Det har ført til en kraftig stigning i publikumsantal. Der
har været 42.485 publikummer i 2019 mod 37.262 publikummer i 2018.
Hertil kommer gæsterne til Vestegnens Kulturuge i 2019 på ca. 13.300 mod ca. 9.700 i 2018. Her
var det særligt lysshowet, der igen trak mange gæster.
Der har samlet været en stigning på 633 lokaleudlån ift. 2018, som bringer antallet af lokaleudlån
op på 7.849.
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Kulturinstitutionernes udfordringer
Brugerne oplever et pres på lokalerne, og det kan være svært for Kulturhusene at finde plads til
flere aktiviteter.
Det højere aktivitetsniveau på bibliotekerne og kulturhusene er sket ved effektiviseringer inden for
den eksisterende driftsramme, fremadrettet er mulighederne for yderligere tiltag begrænsede. Det
øgede brug af institutionerne har i 2019 ført til større udgifter til cafédrift, arrangementer og løn.
I 2019 deltog 7.849 skole- og institutionsbørn i de professionelle kulturtilbud, hvilket er en
fordobling i forhold til 2018.
Musikskolen
Musikskolens elevtal er stadig stabilt trods stadig stigende priser, der gør at Høje-Taastrup
Kommunale Musikskole har de højeste musikskolepriser på Vestegnen. Der er venteliste til klaver
og guitar. Alt i alt omfatter Musikskolen ca. 500 børn og unge.
Musikskolens elever har medvirket ved små 100 koncerter og arrangementer i løbet af året udover
de løbende undervisningsaktiviteter. Koncerterne dækker over mindre elevkoncerter til den store
gallakoncert på Taastrup Teater og Musikhus. Samt en lang række koncerter i samarbejde med og
for andre. Cirka 40 af koncerterne foregår omkring Musikskolens hovedbase i Taastrup Kulturcenter.
Samarbejdet omfatter bl.a. musical med Ungdomsskolen, musik til ferniseringer hos
kunstforeningen Foyeren, samarbejde med Taastrup Amatørscene (Annie) m.m. Musikskolens
ensembler har også deltaget i koncerter udenfor kommunen bl.a. orkesterfestival i DR-koncerthuset
og Musikskoledage i Tivoli.
Der samarbejdes med Kildehuset om en musikbørnehave, hvor alle børnene i institutionen får
musikundervisning på Musikskolen. For skolerne arrangeres der skolekoncerter hvert år i april og
maj. I september fandt den først fælles inspirationsdag for alle musikundervisere i Høje-Taastrup
sted med deltagelse af lærere fra flere folke- og privatskoler, musikmedarbejdere fra klubberne og
lærere fra Musikskolen.
Musikskolens samarbejde omfatter desuden samarbejde med Musikskolerne på Vestegnen samt i
hele hovedstadsregionen.
Musikskolen stiller faciliteter og rammer til ca. 10 lokale eksterne ensembler. Musikskolen har et
godt samarbejde med disse ensembler, der benytter faciliteterne om formiddagen, aftenen og i
weekenderne.
HOPE
HOPE står for House of performance. Orkestret er vokset og består flere delelementer. Orkestret
med base på Selsmose-delen af Ole Rømer Skolen. Der er et begynderorkester på både Gadehave
og Selsmosen. Der er ca. 60 medlemmer. Orkestret har optrådt ved adskillige koncerter bl.a. i
Tivoli, DR-koncerthuset, Happines Day i København samt koncerter lokalt. Filmen om HOPE er
blevet lanceret og der arbejdes på at få den tekstet. HOPE har en stor national og international
bevågenhed fra mange sider, som et succesfuldt initiativ i socialt udsatte boligområder. Blandt
andet var der et oplæg om HOPE på den Nordiske Orkesterkonference i efteråret.
HOPE er aktivitetsmæssigt en stor succes, som kræver flere ressourcer end budgetteret, hvilket
skyldes udfordringer med at skaffe de budgetterede fondsressourcer. Musikskolens budget dækker i
øjeblikket de manglende ressourcer.
Billedskolen
Billedskolen har stor søgning og mange hold er overtegnede. Enkelte hold i Taastrupgård er dog
svære at få fyldt helt op, da forældrene ikke vil have deres børn på hold der, men hellere vil stå på
venteliste til hold på Medborgerhuset.
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Billedskolen arbejder henimod ferniseringer, hvor elevernes værker bliver præsenteret. Særligt
vækker udstillingen i Taastrup Kulturcenter borgernes opmærksomhed. Her arbejdes der på tværs
af flere hold om et fælles tema. Der finder flere mindre ferniseringer sted bl.a. i Hedehuset og i
Sengeløse, samt på Biblioteket.
Billedskolens elever udarbejder mange udkast til kommunens julekort, hvoraf ét udvælges.
Billedskolen indgår i mange samarbejder med kommunens skoler, Biblioteket, Kulturhusene,
boligforeninger m.m.
Billedskolen afholder hvert år en inspirationsdag for lærerne på folke- og privatskolerne i
forbindelse med Billedkunstens Dag, hvilket foregår i hovedatelieret på Medborgerhuset.
Dramaskolen
Dramaskolen har er administrativt flyttet fra Teateret til Musikskolen i 2019.
Dramaskolen omfatter niveaudelte dramahold og niveaudelte dansehold.
Dramaskolen opsætter i øjeblikket to store produktioner hvert år på Taastrup Teater.
Juleforestillingen og en forestilling i foråret.
Dramaskolen har også medvirket i ved lysshowet ved Taastrup Bibliotek i anledning af Vestegnens
Kulturuge.

Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør 42,7 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på -0,3
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.7.4.
Tabel 4.7.4: Økonomisk oversigt for politikområdet Kultur
Aktivitetsområde/
Oprindeligt
Korrigeret
Funktion 3. niveau
budget 2019
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Vejvedligeholdelse (vedl. kunst)
1
1
Folkebiblioteker
23.791
22.933
Museer
1.162
1.155
Teatre
3.336
3.207
Musikarrangementer
5.310
5.371
Andre kulturelle opgaver, kulturhuse
8.460
9.452
og forsamlingshuse mv.
Fritidsaktiviteter udenfor
732
745
folkeoplysningsloven, Billedskolen
Øvrige sociale formål
99
98
I alt
42.891
42.963
Heraf
42.891
42.963
Serviceudgifter

Regnskab
2019

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

10
22.936
1.162
3.127
5.237
9.364

9
3
8
-80
-134
-88

770

25

96
42.703

-2
-260

42.703

-260

1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdet har ingen væsentlige regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.7.5 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.7.5: Mængdeforudsætninger
Forudsætning

Budget 2019

Regnskab 2019

Folkebiblioteker

2

2

Museer (Kroppedal)

1

1

Teatre

1

1
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Forudsætning

Budget 2019

Regnskab 2019

Kulturhuse

3

3

Musikskole

1

1

Dramaskole (i tilknytning til Musikskolen)

1

1

Billedskole (i tilknytning til Musikskolen)

1

1

Politikområde Integration
Årets gang  hvad har vi nået
Integrationspuljen er en del af kommunens integrationspolitik, hvor målene bl.a. er, at borgere med
etnisk minoritetsbaggrund skal have mulighed for at indgå i samfundslivet på lige fod med den
øvrige befolkning, og at samarbejdet mellem etniske og danske foreninger skal fremmes.
Integrationspuljen sætter fokus på og styrker det frivillige integrationsarbejde. I 2019 har der
været fokus på at indgå partnerskaber omkring større integrationsprojekter.
Høje-Taastrup kommune fik i 2019 støtte til projektet Dig, mig og fritid af Styrelsen for
international rekruttering og integration. Indsatsen har til formål at mindske negativ social kontrol i
kommunen. Til at skabe dialog om emnet uddannes et hold Bydelsmødre og et hold Baba. Når de
har færdiggjort deres uddannelse, skal de ud i klubber, foreninger og skoler og tale med både unge
og forældre om negativ social kontrol.
Høje-Taastrup har i 2019 udarbejdet en ny Integrationspolitik 2020 -2026. Politikken har været til
høring og der har været afholdt et borgermøde, hvor borgerne har kunne give deres mening til
kende og komme med input. Det forventes, at politikken bliver vedtaget primo 2020 og derefter
skal politikken implementeres i organisationen og hvert fagcenter skal udarbejde handleplaner.

Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør 0,8 mio. kr. i 2019, og området har et merforbrug på 0,5 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.7.6.
Tabel 4.7.6: Økonomisk oversigt for politikområdet Integration
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
(Netto 1.000 kr.)
budget 2019
budget 2019
Integrationspulje
Projekt: Dig, mig og fritid
I alt
Heraf

321
0
321

Regnskab 2019

319
0
319

321
319
Serviceudgifter
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)

281
530
811

-38
530
492

811

492

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelse i forhold til det korrigerede budget er:
Projekt: Dig, mig og fritid
Der er til projektet givet udgifts- og indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. for 2019, netto nul.
Det samlede regnskabsresultat for projektet udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.
Afvigelsen skyldes tidsforskydning i både udgifter og refusioner til projektet.
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4.8 Ældre- og Sundhedsudvalget

Udvalgets ansvarsområder
Udvalgets ansvarsområde består af tre politikområder:
·
·
·

Ældreudgifter
Regionale sundhedsudgifter
Kommunale plejeboliger

Ældreudgifter
Politikområdet Ældreudgifter omfatter personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere
(f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), den kommunale sygepleje, samt drift af HøjeTaastrup Kommunes fem plejecentre. Politikområdet omfatter ligeledes træningstilbud i henhold til
Sundhedsloven og Serviceloven, vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler, børne- og
omsorgstandpleje, samt tilskud til sociale aktiviteter for hjemmeboende borgere.
Derudover omfatter politikområdet visitation til hjælpemidler, kommunens
forebyggelseskonsulenter, demenskoordinatorer samt sundhedsfremmende aktiviteter, samt den
kommunale forpligtigelse vedrørende social- og sundhedsuddannelser. Endelig omfatter
ældreudgifter en række aktiviteter, der er finansieret at ministerielle puljer og iværksat i henhold til
puljernes formål.
Regionale sundhedsudgifter
Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter
samt udgifter til specialiseret ambulant genoptræning på hospital. For at skabe større sammenhæng
mellem kommunernes påvirkningsmulighed og afregning af KMF (kommunal medfinansiering), vil
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afregningen fra 2018 blive differentieret. Differentieringen sker på baggrund af aldersgrupper, så
der bliver afregnet en højere medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har stor
kontakt til og dermed også har større mulighed for at forebygge indlæggelser hos. Omvendt vil der
blive afregnet en mindre grad af medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har
mindre kontakt til.
Specialiseret ambulant genoptræning er genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt
tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning,
udredning og behandling. Specialiseret ambulant genoptræning udføres altid på hospital.
Kommunale plejeboliger mv.
Politikområdet Kommunale plejeboliger omfatter driftsudgifter og huslejeindtægter vedrørende
boligerne på de 5 kommunale plejecentre samt Taxhuset og Thorsholm. Boligerne administreres i
2019 af KAB.
For området gælder, at der skal være balance mellem huslejeindtægter og driftsudgifter samt
afdrag og renter. Politikområdet kommunale plejeboliger er ekskl. afdrag og lån, hvorfor den største
del af budgettet består af lejeindtægter, der finansierer afdrag på lån.

Økonomisk oversigt
Regnskabet for udvalget udgør 600,7 mio. kr. i 2019, og udvalget har et merforbrug på 7,2 mio. kr.
i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.8.1. Afvigelserne beskrives nærmere i efterfølgende
afsnit.
Udvalget havde i 2019 et oprindeligt budget på 590,3 mio. kr. og et korrigeret budget på 593,5
mio. kr., jf. tabel 4.8.1. Det korrigerede budget er øget med i alt 3,2 mio. kr.
Budgetændringerne omfatter væsentligst:
· Overførsler fra 2018 til 2019 (2,2 mio. kr.)
· Omplacering af budget fra andre udvalg vedr. flexhandicap buskørsel (3,0 mio. kr.) og
sammenhængende borgerforløb (0,6 mio. kr.)
· Udbudsgevinster vedr. diabetesartikler, stomiprodukter mm (-1,2 mio. kr.)
· Pris- og lønjustering (-1,2 mio. kr.)
Øvrige ændringer udgør -0,2 mio. kr. og er sammensat af både budgetreduktioner og forhøjelser.
Tabel 4.8.1: Økonomisk oversigt for Ældre- og sundhedsudvalget
Politikområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab 2019
budget 2019
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Ældreudgifter
401.661
406.297
409.118
Regionale Sundhedsudgifter
201.609
201.160
201.042
Kommunale plejeboliger
-12.985
-13.993
-9.452
I alt
590.285
593.464
600.708
Heraf
Serviceudgifter
410.372
413.955
414.622
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
2.821
-118
4.542
7.244
667

Figur 4.8.1. viser, at udvalget indenfor de seneste tre år har haft stigende udgifter som følge af den
demografiske udvikling inden for området samt ændrede afregningsprincipper for den kommunale
betaling af sundhedsudgifter.
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Figur 4.8.1. Udvikling i budget og regnskab
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Politikområde Ældreudgifter
Årets gang  hvad har vi nået
Med indgåelse af Finanslovsaftalen for 2016 blev det besluttet, at kommunerne skulle arbejde på at
fremme værdigheden i ældreplejen. Afledt heraf skal kommunerne have en værdighedspolitik, der
efter godkendelse af Byrådet skal offentliggøres. Til realisering af politikken blev der afsat 1,0 mia.
kr. til fordeling mellem kommunerne i årene 2016  2019, hvorefter puljen indgår i det kommunale
bloktilskud.
Byrådet skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for
den kommunale hjemmepleje.
Værdig Seniorpolitik er revideret i 2018 og Byrådet besluttede i december 2018 Høje-Taastrup
Kommunes En Værdig Seniorpolitik, der er gældende frem til 2021, hvor den skal revideres på ny.
I lighed med tidligere er der i år 2019 blevet iværksat en række aktiviteter til understøttelse af
kommunes værdige seniorpolitik.
I 2019 udgjorde puljen 8,5 mio. kr. inklusive overførsler fra 2018. Puljen er i 2019 anvendt til
følgende aktiviteter:
·
·
·
·
·
·
·
·

Drift af 6 aflastningspladser, fordelt på plejecentrene Sengeløse, Baldersbo, Henriksdal og
Torstorp.
Drift af 1 aflastningsplads for borgere med en demenssygdom.
Ferietilbud til borgere med en demenssygdom og deres pårørende.
Ekstra terapeuttimer på kommunens plejecentre, så borgere bosat på et af kommunens
plejecentre tilbydes træning på centrene.
Øget tid i plejepakkerne for hjemmeboende borgere samt etablering af ny opstartspakke
Frikøb af plejepersonalet til undervisning i dokumentationsmetoden Fællessprog 3 og
anvendelse af nyt elektronisk-omsorgs-journal-system (eoj).
Videreførelse af ekstratimer til øget bemanding på plejecentrene i forbindelse med
aftensmåltiderne.
Fastholdelse af ordningen med en diætist med særlig fokus på, at sårbare hjemmeboende
borgere får den rette ernæring.
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Eksternt finansierede aktiviteter
Der har i 2019 været udmeldt flere ministerielt finansierede puljer, som Høje-Taastrup Kommune
har søgt og fået andel i. Samlet set er politikområdets budget i 2019, blevet øget med 14,485 mio.
kr. i puljemidler inklusiv de 8,5 mio. kr., der er modtaget fra puljen til Værdig seniorpolitik.
De puljefinansierede aktiviteter vedrører:
· Bedre bemanding i hjemmeplejen og plejehjem mv.
· Styrket rehabiliteringsindsats for svage ældre borgere
· Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens
· Aktiviteter som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger
Ved udgangen af 2019 ophører følgende puljefinansierede aktiviteter og der aflægges særskilt
revisionspåtegnet regnskab til ministeriet:
· Styrket rehabiliteringsindsats for svage ældre borgere
· Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt til støtte til yngre med demens
· Aktiviteter som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger
· Pulje til værdig ældrepleje overgår fra 01-01-2020 til drift, hvor kommunerne kompenseres
via bloktilskud.
Læger på plejecentrene
I Finansloven for 2017 blev det besluttet, at kommunerne skulle arbejde på at få etableret
plejehjemslæger, hvor der tilknyttes en fast læge til kommunens plejecentre. I 2018 blev der
indgået aftale med to læger i Høje Taastrup Kommune, så borgerne på to af kommunens fem
plejecentre tilbydes en lokalt tilknyttet læge. I 2019 er der indgået aftale med endnu en læge så
borgere på tre af kommunens plejecentre tilbydes en lokalt tilknyttet læge.
Akutteamet
Med opstart 1. juni 2018 er der etableret et tværkommunalt samarbejde mellem Albertslund,
Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner om etablering af et akut sygeplejeteam, så
kommunerne lever op til forpligtigelsen om akutteam. Samarbejdet har base i Høje-Taastrup
Kommune, der har det organisatoriske ansvar for enheden. Regnskab 2019 viser et mindreforbrug
vedrørende akutteamet, som skyldes stillingsvakancer samt at det pga. tekniske udfordringer ikke
har været muligt at realisere it-investeringer. Mindreforbrug tilbageføres de fire
samarbejdskommuner.
Velfærdsteknologi
Det velfærdsteknologiske fokus har i 2019 som i 2018 primært været på implementering af den nye
dokumentationspraksis fællessprog 3 samt implementering af ny borgerjournal (eoj system). Det
nye system blev taget i brug den 10. september 2018, hvor samtlige sundhedsfaglige medarbejdere
tog systemet i anvendelse. Anvendelse af systemet viste dog at der var behov for yderligere
kompetenceudvikling, hvorfor samtlige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter mv. i 2019
har modtaget 1½ dags undervisning i anvendelse af den nye dokumentationspraksis. Målet er at
samtlige social- og sundhedshjælpere modtager tilsvarende undervisning i 2020.
Uddannelse af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter
Folketinget vedtog i 2015 en erhvervsskolereform, der medførte væsentlige ændringer indenfor
social- og sundhedsuddannelserne. Siden ændringen trådte i kraft, har kommunerne, på grund af
strukturelle forhold, haft udfordringer med at fastholde elever.
I Høje-Taastrup kommune er der 2019 er der indgået elevaftaler svarende til dimensioneringen. I
2019 er lykkes at fastholde 78 % af hjælpereleverne og 50% af assistenteleverne i uddannelsen, så
de har gennemført uddannelsen.
Manglende produktionsdata
Ældre- og Sundhedsområdet har i 2019 været udfordret på, at der ikke kunne genereres valide data
vedrørende det produktionsafhængige budgetområde. Udfordringen har medført, at hjemmeplejen,
plejecentrene og Sundhedscentret i 2019 har været underlagt rammestyringsprincipperne og der er
i regnskabsåret ikke foretaget justering af budgetterne i forhold til faktisk aktivitetsniveau.
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De manglede data har medført at nogle budgetområder formodentlig har haft et for højt budget og
nogle har haft et for lavt budget. Som konsekvens af den manglende budgettilpasning har
Sundheds- og Omsorgscentret gennemført 2 yderligere budgetopfølgninger ud over de to, som er
forelagt politisk.
Seneste budgetopfølgning viste, at enkelte driftsenheder havde store udfordringer, hvorfor centret
aktiverede 4- trins modellen. Alle driftsenheder blev pålagt en tilbageholdenhed og blev meddelt at
der med stor sandsynlighed ikke ville blive mulighed for at overføre eventuelle mindreforbrug, idet
mindreforbrug ville blive anvendt til finansiering af områdets samlede merforbrug.
I forbindelse med regnskabsafslutningen blev der mulighed for at generere produktionsdata for
hjemmeplejen og for plejecentrene. Data vedrørende plejecentrene viste, at der ikke var sket de
store ændringer henover regnskabsåret. Da afvigelserne for plejecentrene under et er begrænset,
og data ikke er valideret er plejecentrenes produktionsafhængige budgetter ikke reguleret i forhold
til faktisk produktion.
Data vedrørende hjemmeplejen viste, at kvaliteten af dataene fro hjemmeplejen var af en sådan
karakter, at de muliggjorde en årsafregning. Det vil sige at, det produktionsafhængige budget for
hjemmeplejen er reguleret i forhold til visiteret hjælp, samt Byrådets beslutning om regulering af
pakkerne for personlig pleje og opstartspakken.

Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør 409,1 mio. kr. i 2019, og området har et merforbrug på 2,8
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.8.2.
Tabel 4.8.2: Økonomisk oversigt for politikområdet Ældreudgifter
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab 2019
budget 2019
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Plejecentre
133.905
138.066
138.873
Hjemmeplejen og sygeplejen
87.215
89.193
89.649
Træningsområdet
24.191
23.838
23.820
Private leverandører
21.463
27.520
27.520
Mellemkommunalt køb og salg af
plejehjemspladser og
6.192
9.768
12.011
hjemmehjælp
Hjælpemiddelområdet
33.678
37.917
38.194
Tandplejen
19.594
19.055
18.792
Sundhedselevområdet
15.070
10.873
11.075
Øvrig pleje og aktiviteter til
60.353
50.066
49.183
ældre
I alt
401.661
406.297
409.118
Heraf
Serviceudgifter
400.750
405.389
407.244
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
808
455
-17
0
2.242
277
-263
202
-883
2.821
1.855

De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Køb af vikarer
Det samlede regnskabsresultat for plejecentrene og hjemmeplejen viser et merforbrug på 1,3 mio.
kr. Det skyldes, at ældreområdet har været udfordret på stor personaleomsætning og
vanskeligheder med at rekruttere sundhedsfagligt personale. Derudover har der i 2019 været flere
borgere, der i en længere periode har haft behov for døgnovervågning. Samlet set har det medført
et stort forbrug for eksterne vikarer for plejecentrene og hjemmeplejen under ét. I alt har
plejecentrene og hjemmeplejen rekvireret vikarer for 24,1 mio. kr.
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Mellemkommunale betalinger
Merforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en væsentlig stigning i udgiften til køb af specialiserede
genoptræningsforløb til hjerneskadede borgere på grund af ændrede genoptræningskrav fra
hospitalerne. Dertil har der været et større generelt behov for køb af plejehjemspladser og
hjemmehjælp i andre kommuner end forudsat i budgettet. Det samlede nettoforbrug i 2019 udgør
12,705 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2018. de stigende udgifter skyldes primært stigningen i antallet
af borgere med senhjerneskader, der får et specialiseret genoptræningsforløb.
Hjælpemidler
Merforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes en generel stigende efterspørgsel efter hjælpemidler Inden for
specielt proteseområdet, synshjælpemidler, inkontinensområdet, boligændringer. En væsentlig
årsag er stigningen i antallet af borgere med senhjerneskader, der modtager et specialiseret
genoptræningsforløb og ved udskrivelser til eget hjem har behov for boligændringer og
hjælpemidler. I 2019 opleves en generel stigning i antallet af ansøgninger i løbet af 2019.
Vederlagsfri fysioterapi
Merforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes en stigning i tilgangen af borgere. Vederlagsfri fysioterapi
bevilges af privatpraktiserende læger på baggrund af en vurdering af den enkeltes behov.
Kommunerne har ikke bevillingskompetence i forhold til ydelsen og mulighed for at tilrettelægge
forløbene (med visitering af et timetal) eller kompetence til at afslutte et forløb. Dette gør områdets
økonomi vanskeligt styrbart for kommunerne.
Eksterne finansierede puljemidler og midler afsat til projekter (flere aktivitetsområder)
Merforbrug på 0,9 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker over modsatrettede bevægelser, idet
regnskabet udviser et mindreforbrug på puljerne samtidig med, at der ikke er modtaget puljemidler
fra ministeriet. De manglende puljemidler fra ministeriet skyldes ændret praksis, så tilskudsmidler
udbetales bagudrettet, hvorved sidste udbetalingsrate vedrørende 2019 indgår i regnskab 2020.
Mindreforbrug på puljerne vedrører primært puljerne til Værdig ældrepleje, og Øget bemanding og
skyldes forskydninger mellem årene og bevægelser i produktionstal.

Mængdeforudsætninger
I tabel 4.8.3 nedenfor fremgår centrale forudsætninger for politikområdet.
Tabel 4.8.3: Mængdeforudsætninger
Forudsætning

Budget 2019

Regnskab 2019

Pleje og hjælp til plejecenterbeboerne (timer)

162.401

150.425

Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer)

201.908

189.148

59.662

74.662

1)

Pleje og hjælp til ældre leveret af private leverandører (timer)
Indkøbsordningen (antal borgere)

265

2)

Tøjvaskeordningen (antal borgere)

324

2)

Madserviceordningen (antal borger)

230

2)

Køb af Plejehjemspladser i andre kommuner (antal borgere)

29

27

Salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner (antal borgere)

23

20

Køb af hjemmehjælp i andre kommuner (antal borgere)

35

40

Salg af hjemmehjælp i andre kommuner (antal borgere)

35

44

Dimensionering af Social- og sundhedshjælperelever

18

183)

28

28 3)

3)

Dimensionering af social- og sundhedsassistentelever

3)

1) Inklusive ydelser jf. §§ 94 og 95.
2) Data til regnskabet kan ikke dannes ud fra oplysninger i omsorgssystemet Cura, da det ikke har været muligt at
kvalitetssikre oplysningerne
3) Der har i 2019 været 37 social- og sundhedshjælperelever og 77 assistentelever i et uddannelsesforløb i 2019.
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Politikområde Regionale sundhedsudgifter
Årets gang  hvad har vi nået
Principper for arbejdet på sundhedsområdet
Kommunens sundhedspolitik tager udgangspunkt i principperne:
·
·
·
·

Tæt på og sammen med borgerne
Udsatte borgere prioriteres
Sundhedsfremmende rammer
En opsøgende tilgang baseret på samarbejde.

Sundhedsindsatser i 2019
Høje-Taastrup Kommune har gennem årene arbejdet aktivt med at skabe indsatser, der forbedrer
borgernes sundhed. Nu begynder resultaterne at komme. Middellevetiden er stigende, og forskellen
mellem mænd og kvinders middellevealder udjævnes i disse år. Ligesom tidligere er der også i
2019 arbejdet aktivt med sundhedsindsatser, som også understøtter sundhedspolitikken.
Indsatserne har medført:
·

Øget samarbejde mellem kommunens jobcenter og Sundhedscenteret. Samarbejdet har
medført, at arbejdsledige borgere tilbydes et sundhedsforløb omfattende f.eks. alkoholsamtaler,
træning og kostvejledning.

·

Hjemtagning af forløbsprogrammet for lænde- ryg har virkning fra 2019. Hjemtagelsen skal
medføre, at væsentlig flere borgere deltager i patientskoleforløbet i lighed med, hvad der er
erfaret på kræftområdet.

·

Større fokus på indsatser i de udsatte boligområder sammen med projekt nyt fokus, således
sundhedsindsatser etableres i borgernes nærmiljø.

·

Øget tværgående fokus på implementering af sundhedsindsatser jf. sundhedspolitikkens
handleplan.

Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør 201,0 mio. kr. i 2019, og området har et mindreforbrug på 0,1
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.8.4.
Tabel 4.8.4: Økonomisk oversigt for politikområdet Regionale sundhedsudgifter
Funktion 3. niveau
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab 2019
budget 2019
budget 2019
(Netto 1.000 kr.)
Aktivitetsbestemt medfinansiering
af sundhedsvæsenet
199.942
199.509
199.694
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
1.667
1.651
1.349
I alt
201.609
201.160
201.042
Heraf
Serviceudgifter
1.667
1.651
1.349
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
185
-302
-118
-302
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De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Området viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,1 pct. Der har i løbet af
året været udfordringer med datakvaliteten. Der arbejdes i KKR sammenhæng på at få
datakvaliteten forbedret.
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Det samlede regnskabsresultat for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et
samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget ligger inden for genoptræning og
vedligeholdelsestræningen efter borgernes udskrivninger fra sygehusene.

Politikområde Kommunale plejeboliger
Årets gang  hvad har vi nået
Driften af ældreboligerne er udliciteret til KAB, og Høje-Taastrup Kommune har dialogmøder 2
gange årligt med KAB om driften af ældreboligerne.
Seniorpolitikken har opstillet følgende strategiske målsætninger:
· Boliger til seniorer skal understøtte det selvstændige og gode liv.
· Udbuddet af boliger til seniorer skal være varieret, og indrettes med fleksibilitet og variation
for øje.
· Boliger til seniorer integreres i den eksisterende boligmasse, men indrettes med hensyn til
de specielle behov seniorer kan have.
På grund af fejlkonstruktion af taget på Plejecentret Henriksdal, blev der i 2018 i dele af
plejecentret konstateret skimmelsvamp, hvilket medførte at der i 2018 blev iværksat særlige
foranstaltninger vedrørende administrationsbygning samt berørte boliger. I i 2019 er der
gennemført en renovering af plejecentrets tagkonstruktion.
Der er i 2019 igangsat et arbejde med renovering af aflastningsboligerne på Baldersbo Plejecentret,
idet de nuværende boliger ikke opfylder krav til arbejdsmiljøet. Renoveringen forventes gennemført
i 2020.

Regnskabsresultat
Regnskabet for politikområdet udgør -9,5 mio. kr. i 2019, og området har et merforbrug på 4,5
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.8.5.
Tabel 4.8.5: Økonomisk oversigt for politikområdet Kommunale plejeboliger
Aktivitetsområde
Oprindeligt
Korrigeret
Regnskab
budget 2019
budget 2019
2019
(Netto 1.000 kr.)
Ældreboliger
-20.940
-20.909
-15.481
Servicearealer
7.955
6.915
6.030
I alt
-12.985
-13.993
-9.452
Heraf
Serviceudgifter
7.955
6.915
6.030
1) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Afv. i fht.
korrigeret
budget1)
5.427
-886
4.542
-886
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De væsentligste regnskabsafvigelser
Politikområdets tre væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er:
Ældreboliger
Merforbruget på 5,4 mio. kr. skyldes primært, at budgettet for lejeindtægter og henlæggelser ikke
er tilpasset det budget boligadministration (KAB) styrer efter. Administrationen sørger for, at
budgettet for 2020 bringes i overensstemmelse med boligadministrationens budgetteringspraksis.
Servicearealer
Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. skyldes primært den almindelige vedligeholdelse, hvor der har
været færre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Herudover har der været
mindreforbrug på renholdelse, el og varme til fællesarealerne.
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5 Kommunens årsregnskab
5.1 Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Høje-Taastrup Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de
retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for
kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og
kapitalposter.
I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende
institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kommunens økonomiske
styringsprincipper. Praksis skitseres nedenfor.
God bogføringsskik
Høje-Taastrup Kommunes bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. God
bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt
kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og regnskabssystem for
kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af
bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at
opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation samt
oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra Social- og
Indenrigsministeriet ændret på følgende områder:
Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til samtlige
kommuner, hvoraf følgende fremgår vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne
i overgangsperioden:
1. Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de
opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres
direkte på balancen som en langfristet gæld med modpost på egenkapitalen (9.75.99).
2. Der blev i den forbindelse oprettet en ny funktion på hovedkonto 9 under langfristet gæld:
9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler
Efter de nye regler er de indefrosne feriemidler bogført på nyoprettet funktion med modpost på
egenkapitalen.
Kommunen anvender arten 40i ved deling af udgifter og indtægter på tværs af kommunen. I 2019
er Driftsbyens faktureringer til kommunen undtaget fra brugen af art 40i. Det skyldes, at Driftsbyen
anvender et projektmodul i økonomisystemet, som ikke viderefører transaktionsspor og derved ikke
gør det muligt at afstemme arten i kommunen. I stedet anvendes art 4.0, og dermed sikre det, at
der ikke indhentes uberettiget moms.
Bortset fra ovenstående ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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Driftsregnskab
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf.
transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af
supplementsperioden.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.
Årsregnskabet for Høje-Taastrup Kommune tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.
Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er
opgjort efter udgiftsbaserede principper.
Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens
væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.
Udvalgsregnskaber viser drift og anlægsudgifterne fordelt på politikområder og yderligere
underopdelt på fx funktion 3. niveau.
Ekstraordinære poster
I regnskabet sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og
ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være
tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, for eksempel ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller
lignende. Høje-Taastrup Kommune har ingen ekstraordinære poster i regnskabet.
Bemærkninger til regnskabet
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af
bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.
Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er
overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som
var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.
Balancen (aktiver)
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.
Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.
Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.
Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler mv.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kroner - afskrives straks
og registreres således ikke i anlægskartoteket.
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Udgifter på over 100.000 kroner, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller
en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og
afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig
indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de
afholdes.
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Grunde og bygninger
Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen
for ejendomme pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde samt grunde og bygninger bestemt til videresalg og
materielle aktiver under udførelse mv.
Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.
Aktiver til over 100.000 kroner, der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet
anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til
samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig
modernisering eller udvidelse.
Finansielt leasede aktiver
Finansielt leasede aktiver, er aktiver som kommunen leaser, og hvor alle væsentlige risici og
rettigheder ved besiddelsen overføres til kommunen, selvom ejerforholdet ikke formelt overdrages.
Aktivet måles til nutidsværdien af de fremtidige ydelser. Ved beregningen anvendes leasingaftalens
faktiske rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor. Beregning af kostpris for leasede
aktiver, tager udgangspunkt i dagsværdien af det leasede aktiv.
Finansielt leasede aktiver indregnes, registreres og afskrives på tilsvarende vis som aktiver, der
ejes af kommunen.
Der afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Såfremt der ikke er
rimelig sikkerhed for, at kommunen vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af
leasingperioden, afskrives aktivet fuldt ud over leasingperioden.
Alle leasingarrangementer vedrørende finansiel leasing er indgået med Kommune Leasing.
Såfremt kriterierne for finansiel leasing ikke er opfyldt, er der tale om operationel leasing (svarende
til traditionel lejeaftale). Operationel leasing er ikke optaget i anlægskartoteket.
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på
balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er
udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.
Levetider
Levetider er forskellige afhængigt af hvilket aktiv kommunen køber, jf. tabel 5.1.1. Såfremt
kommunens anvendte levetider afviger fra levetiderne udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet er
dette anført i noten.
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelse en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.
Tabel 5.1.1: Levetider
Aktivtype
Bygninger
Tekniske anlæg:
Ledninger og stikledninger vedr. vand
Ledninger og stikledninger vedr. varme
Maskiner mv.
Inventar, it-udstyr mv.

Levetider
15-50 år
100 år (75 år  hvis anskaffet før 1980)
35-40 år
10-15 år
3-10 år

83

Årsberetning 2019

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle aktiver kan være aktiver, som er erhvervet eller internt oparbejdet. Typisk vil der
være tale om udviklingsomkostninger, eksempelvis investeringer i systemudvikling eller visse
softwareudgifter samt patenter, rettigheder og licenser.
Immaterielle aktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres til
anskaffelsesprisen. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostprisen for køb med tillæg af direkte
løn og indirekte udviklingsomkostninger.
Aktiverede immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Det
enkelte aktiv medtages hvis kostprisen overstiger 100.000 kroner.
Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 310 år, afhængig af karakter og formål. Immaterielle aktiver kan ikke opskrives.
Finansielle anlægsaktiver
Andele af interessentskaber, som Høje-Taastrup Kommune har medejerskab af, indgår i balancen
med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til
kommunens ejerandel.
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede
aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis
metode.
Langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive
regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til
nettorealisationsværdien.
Omsætningsaktiver
Omsætningsaktiver er varer og tjenesteydelser  primært grunde og jord  som er bestemt for
videresalg, samt beholdninger af varer til eget forbrug. Desuden er tilgodehavender og værdipapirer
omsætningsaktiver.
En forudsætning for, at et aktiv som er bestemt for videresalg, kan optages som et
omsætningsaktiv er, at der er taget stilling til et fremtidigt videresalg ellers er der tale om et
materielt anlægsaktiv (ubestemt formål).
Fysiske aktiver til salg
Fysiske aktiver til salg måles til kostpris. Grunde og bygninger til salg er op- eller nedskrevet til
forventet salgspris i de tilfælde, hvor den forventede salgspris afviger markant fra den bogførte
værdi.
Sættes en bygning til salg (og den står tom indtil salg), skal aktivet ændre status til et
omsætningsaktiv. Forbliver formålet det samme indtil salg, bevarer aktivet sin status.
Varebeholdning
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på
anskaffelsestidspunktet.
Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kroner og/eller beholdninger med
væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, hvis varelageret overstiger en værdi af
100.000 kroner. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet.
Kommunen har ikke haft varebeholdninger i året, hvor det er muligt at opgøre en sikker og
pålidelige varebeholdning, som samtidig opfylder ovenstående kriterier.
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Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender - og vedrører
tilgodehavender, skyldige beløb, og forudbetalte beløb. Såfremt periodeafgrænsningsposterne er en
kortfristet gæld, opføres posten under passiver.
Periodeafgræsningsposter og øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter beholdningen af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer
indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.
Egenkapitalen
I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået
driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.
Balancen (forpligtelser)
Hensatte forpligtelser
Forpligtelser indregnes i balancen, når Høje-Taastrup Kommune på balancedagen har en retlig eller
faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen
heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, samt der kan foretages en
pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Desuden skal forpligtigelserne enkeltvis overstige
100.000 kroner.
Pensionsforpligtelser
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte
og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser.
Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra
Social- og Indenrigsministeriet, hvor pensionsalderen er på 62 og opgørelsesrenter er 2 pct.
Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende
tjenestemænd.
Øvrige forpligtelser
Hensatte forpligtelser vedr. eksempelvis arbejdsskadeserstatninger, miljøforurening, indfrielse af
garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav,
bonusbetalinger vedr. jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskadeforpligtelser indregnes på
balancen til den løbende kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelser  såfremt værdien kan
opgøres pålideligt.
Fratrædelsesbeløb vedr. åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de
indgåede aftaler.
Langfristede gældsforpligtelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på
balancetidspunktet.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes
og forskydninger registreres i balancen som en gældsforpligtigelse, mens leasingydelsen indregnes
over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden
gæld, måles til nominel værdi.
Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.
Kortfristet gæld
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Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med
restværdien på balancetidspunktet.
Periodeafgrænsningsposter er optaget under kortfristet gæld og vedrører udgifter for det
efterfølgende regnskabsår. Såfremt periodeafgrænsningsposterne er et tilgodehavende, opføres
posten under aktiver.
Kortfristet gæld indregnes som udgangspunkt til nominel værdi.
Noter til driftsregnskab og balance
Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige
forhold, som bør belyses og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om
noteoplysninger/regnskabsbemærkninger.
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5.2 Regnskabsopgørelsen
Regnskabsopgørelsen, er delt i to områder. Det ene viser resultatet af de kommunale aktiviteter,
der finansieres via skatter (A), mens det andet område viser resultatet af de kommunale
forsyningsområder (B), der finansieres fuldt ud ved brugerbetaling.
Tabel 5.2.1: Regnskabsopgørelse
Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab

Forbrug1)

(Netto 1.000 kroner)
Note
A. Det skattefinansierede området
1

Mer/eller
mindre
forbrug

Indtægter
Skatter

-2.619.660

-2.609.349

-2.614.595

Tilskud og udligning (inkl. momsudligning)

-1.122.683

-1.128.671

-1.129.280

-609

-3.742.343

-3.738.020

-3.743.876

-5.855

Økonomiudvalget

595.230

601.476

591.070

-10.406

Arbejdsmarkedsudvalget

689.462

704.018

706.186

2.168

Teknisk Udvalg

101.505

99.389

95.717

-3.672

5.147

6.665

2.335

-4.330

Indtægter i alt

-5.246

Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

Plan- og Miljøudvalget
Socialudvalget
Institutions- og Skoleudvalget

374.129

374.533

371.557

-2.976

1.039.429

1.048.627

1.034.500

-14.127

78.202

78.948

78.338

-610

Fritids- og Kulturudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget

590.285

593.464

600.708

7.244

3.473.389

3.507.121

3.480.412

-26.709

-268.954

-230.899

-263.464

-32.565

-159

-21.314

-27.453

-6.139

-269.113

-252.213

-290.917

-38.704

169.030

118.205

137.031

18.827

11.370

57.991

31.406

-26.585

Anlægsudgifter i alt

180.400

176.196

168.437

-7.759

Resultat af det skattefinansierede område

-88.713

-76.018

-122.481

-46.463
-2.699

Driftsudgifter i alt
Driftsresultat før finansiering
2

Renter
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

3

Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)
Økonomiudvalget
Teknisk Udvalg

B. Det takstfinansierede område (Forsyningsvirksomhed)
Drift
Anlæg
Resultat af forsyningsvirksomheder
4
Resultat i alt (A+B)
Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Negativt fortegn svarer til et mindreforbrug eller merindtægt

-118

-453

-3.152

0

20.000

14.195

-5.805

-118

19.547

11.042

-8.505

-88.831

-56.471

-111.438

-54.967

Høje-Taastrup Kommune har indtægter fra skatter, tilskud og udligning på -3.743,9 mio. kr. i 2019.
Regnskabsopgørelsen for Høje-Taastrup Kommune viser et overskud på den ordinære
driftsvirksomhed på det skattefinansierede område på -290,9 mio. kroner i 2019. Det svarer til et
mindreforbrug på -38,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Af det ordinære driftsvirksomhedsresultat udgør nettofinansieringen -32,6 mio. kr. i 2019.
De samlede anlægsudgifter udgjorde netto 168,4 mio. kr. i 2019 og således udgør det samlede
resultat af det skattefinansierede område et overskud på -122,3 mio. kr.
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Kommunen har i 2019 således et samlet overskud på -111,4 mio. kr. Afdrag på lån udgjorde 49,1
mio. kr. i 2019, jf. tabel 4.0.1 (inkl. afdrag på ældreboliger). Det er mest hensigtsmæssigt, hvis
afdragene kan finansieres af et overskud på det skattefinansierede område, da afdragene ellers skal
finansieres i form af låneoptagelse eller ved et kassetræk.
Idet kommunen i 2019 har et samlet overskud på -111,4 mio. kr., kan afdrag på lån finansieres
herved. Kommunen har alligevel gjort brug af låneadgangen og optaget lån for netto 37,4 kr.,
hvilket har bidraget til at styrke kommunens likviditet.
Forsyningsvirksomhed udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2019, som medfører et lavere
afdrag på borgernes tilgodehavende hos kommunen end forventet.
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5.3 Balancen
Balancen kan give et bud på kommunens økonomiske muligheder fremadrettet, idet kommunens
likviditet og finansielle stilling har betydning for behovet for at udskrive skatter fremadrettet.
Kommunens balance
Den likvide beholdning i Høje-Taastrup Kommune udgjorde ultimo 2019 352,6 mio. kroner, jf. tabel
5.3.1 Ultimo 2018 udgjorde den likvide beholdning 259,1 mio. kr. De samlede anlægsaktiver
udgjorde 3.898,4 mio. kr. i 2019. Anlægsaktiver dækker over materielle, immaterielle og finansielle
anlægsaktiver, hvoraf materielle og finansielle anlægsaktiver udgør langt hovedparten. Kommunens
egenkapital udgjorde 2.265,5 mio. kr. ultimo 2019.
Kommunens langfristede gældsforpligtelser udgjorde ultimo 2019 712,4 mio. kr. Heraf udgør gæld
vedr. ældreboliger 266,3 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er steget i forhold til ultimo 2018.
Stigningen skyldes lånoptagelse i 2019, samt indefrosne feriemidler.

Tabel 5.3.1: Balance (Omkostningsregnskab)
Ultimo 2018

Ultimo 2019

(1.000 kroner)
Note

Aktiver
Anlægsaktiver

5

Materielle anlægsaktiver
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og
transportmidler
Inventar  herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og
forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
I alt materielle anlægsaktiver

5

Immaterielle anlægsaktiver

457.750

457.750

1.198.888

1.218.757

72.701

63.884

2.885

2.118

110.561

120.222

1.842.785

1.862.731

0

0

1.766.778

1.738.836

211.732

291.334

Finansielle anlægsaktiver
6
7

Aktier og andelsbeviser
Langfristede tilgodehavender (ekskl. aktier og
andelsbeviser, pantebreve samt ikke-likvide obligationer)
Udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne

-5.542

5.500

1.972.967

2.035.669

3.815.753

3.898.400

0

0

Fysiske anlæg til salg

150.883

137.220

Tilgodehavender

278.699

295.335

I alt Finansielle anlægsaktiver
I alt Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger/-lagre
5
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Ultimo 2018

Ultimo 2019

(1.000 kroner)
Pantebreve
8

11.590

11.590

259.075

352.558

700.247

796.703

4.516.000

4.695.103

0

0

-17.582

-16.737

-1.974.560

-1.981.688

-1.526

-1.526

Likvide beholdninger1)
I alt omsætningsaktiver
I ALT AKTIVER
PASSIVER

9

Egenkapital
Modpost for takstfinansierede aktiver
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Reserve for opskrivninger
Modpost for donationer

-86

-72

-189.563

-266.907

I alt egenkapital

-2.183.318

-2.266.930

Hensatte forpligtelser

-1.320.180

-1.250.567

-640.115

-712.383

-281.509

-266.292

-113

0

0

-72.508

-9.792

-11.257

Balancekonto

10

Gæld
11

Langfristede gældsforpligtelser
- heraf vedr. ældreboliger
- heraf vedr. finansielt leasede aktiver
-heraf vedr. indefrosne feriemidler
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.
Kortfristede gældsforpligtelser
I alt gæld

I ALT PASSIVER
Anm: Afrundingsdifferencer kan forekomme

-362.595

-453.967

-1.012.502

-1.177.607

-4.516.000

-4.695.103

Note
12

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 5.437,0 mio. kr.
Eventualforpligtelser udgør 23,5 mio. kr.
Eventualrettigheder udgør 105,8 mio. kr.

13

Udførelse af opgaver i samarbejde med og for andre myndigheder

14

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte

15

Revisorydelser
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Primosaldokorrektioner
Afvigelsen mellem balancen ultimo 2018 og primo 2019 udgør 79,5 mio. kr., jf. tabel 5.3.2.
Afvigelsen skyldes, at der er fortaget korrektioner som følge af lovbestemmelser eller korrektioner
vedr. tidligere år.
Afvigelsen på balancen mellem ultimo 2018 og primo 2019 skyldes hovedsageligt tilbageførsel af
indskud i landsbyggefonden på 98,9 mio. kr.
Tabel 5.3.2: Primosaldokorrektioner
Ultimo

Primo

2018

2019

Korrektion

(1.000 kr.)
AKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Likvide aktiver
Aktier og andelsbeviser
Landsbyggefonden
Andre langfristede udlån og tilgodehavender

259.075

261.150

2.075

1.766.778

1.749.000

-17.778

0

98.852

98.852

194.558

194.549

-8

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.220.411

2.303.551

83.141

Aktiver i alt

2.220.411

2.303.551

83.141

PASSIVER
Egenkapital
Balancekonto

-189.563

-274.875

-85.312

-189.563

-274.875

-85.312

-640.115

-651.559

-11.444

-1.320.180

-1.307.767

12.413

-362.595

-361.393

1.202

Gæld i alt

-2.322.890

-2.320.719

2.171

Passiver i alt

-2.512.453

-2.595.594

-83.141

Egenkapital i alt
Gæld
Langfristede gældsforpligtigelser
Hensatte forpligtelser
Kortfristede gældsforpligtigelser

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
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6 Noter
Note 1: Indtægter fra skatter, tilskud og udligning
Høje-Taastrup Kommune har samlet modtaget indtægter på -3.744 mio. kr. vedrørende skatter,
tilskud og udligning. Regnskabet udviser netto merindtægter på -5,9 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget, heraf tegner skattesiden sig for -5,2 mio. kr., mens merindtægter fra tilskud og
udligning udgør -0,6 mio. kr.
Merindtægter vedr. skat på -5,2 mio. kr. kan primært henføres til, at Høje-Taastrup Kommune har
modtaget andel af forskerskat for 2018. Andelen af forskerskat udgør -5,6 mio. kr. Hertil kommer
mindreindtægter fra grundskyld på 0,1 mio. kr. og mindreindtægter fra dækningsafgift på 0,2 mio.
kr.
Merindtægten vedrørende tilskud og udligning på -0,6 mio. kr. består af tilbagebetaling fra ministeriet
af restpulje 2018 og 2019 vedrørende særtilskud § 19 på -0,7 mio. kr. og knap 0,2 mio. kr. i kollektiv
modregning vedrørende skattestigninger fra 2018 til 2019.
Tabel 6.1.1: Skatter, tilskud og udligning
Afvigelse i
forhold til
opr.
Budget

Afvigelse i
forhold til
korr.
Budget1)

4

4

Oprindeligt
budget
2019

Korrigeret
budget
2019

Regnskab
2019

-2.059.396

-2.059.396

-2.059.392

-244.903

-244.903

-244.903

0

0

-1.040

-1.040

-6.638

-5.598

-5.598

-262.549

-250.969

-250.833

11.716

135

-51.772

-53.042

-52.829

-1.057

212

-2.619.660

2.609.349

2.614.595

5.065

-5.246

Udligning og generelle tilskud

-846.978

-835.062

-835.068

11.910

-6

Beskæftigelsestilskud

-149.748

-149.748

-149.748

0

0

-72.360

-72.360

-72.360

0

0

(1.000 kroner)
Skatter
Kommunal indkomstskat
Selskabsskat
Anden skat pålignet visse indkomster
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom
Samlede skatter i alt
Tilskud og udligning

Udligning og tilskud vedr. udlændinge
Kommunale bidrag til regionen
Særlige tilskud  heraf:
- Efterreguleringer

6.901

5.569

5.568

-1333

-1

-58.656

-75.228

-75.072

-16.416

156

0

204

360

360

156

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

-5.412

-5.412

-5.412

0

0

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

-5.520

-5.520

-5.520

0

0

- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

-7.392

-7.392

-7.392

0

0

- Tilskud til styrkelse af kommunernes
likviditet

-27.828

-27.828

-27.828

0

0

- Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser

-12.504

-12.504

-12.504

0

0

0

-13.872

-15.672

-15.672

-1.800

0

-2.160

-360

-360

1.800

- Overgangstilskud vedr. revision af
uddannelsesstatistikken
- Overgangstilskud vedr. aldersbestemt
udgiftsbehov
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
Særtilskud § 19 (bidrag og tilskud)

0

-744

-744

-744

0

-2.256

-2.256

-2.987

-731

-731
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Oprindeligt
budget
2019
Tilskud og udligning i alt

-1.123.097

Skatter, tilskud og udligning i alt

-3.742.757

Korrigeret
budget
2019

Regnskab
2019

1.129.085
3.738.434

1.129.667
3.744.262

414

387

Afvigelse i
forhold til
opr.
Budget

Afvigelse i
forhold til
korr.
Budget1)

-6.570

-582

-1.505

-5.828

-27

-27

Refusion
Refusion af købsmoms

414

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Negativt fortegn svarer til mindreudgift eller merindtægt.
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Note 2: Rente mv. samt swap- og terminsforretninger
Det korrigerede budget for renteindtægter er -21,3 mio. kr. i 2019. Regnskabsresultatet viser
renteindtægter på -27,5 mio. kr. og sammenlagt giver rentekontiene derfor anledning til en
merindtægt på -6,1 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget i 2019.
Tabel 6.2.1: Rente mv.
Oprindeligt
budget

Tillægsbevillinger og
omplaceringer

Korrigeret
budget

Regnskab Afvigelse

(1.000 kroner)
Afkast af kapitalanbringelser

-7.285

-10.530

-17.815

-17.162

653

5.861

2.262

8.123

5.069

-3.054

-1.424

-8.268

-9.692

-12.093

-2.401

-613

0

-613

-686

-73

-1.395

-10.887

-12.282

-13.252

-970

80

0

80

-61

-141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.893

-2.000

3.893

1.287

-2.606

Renteindtægter fra garantiprovision

-2.700

0

-2.700

-2.649

51

Øvrige renteudgifter- og indtægter i alt

1.265

-12.887

-11.622

-15.361

-3.738

I alt
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

-159

-21.155

-21.314

-27.453

-6.139

Renter af langfristet gæld
Renteudgifter- og indtægter i alt
Øvrige renteudgifter- og indtægter
Renter af kortfristede tilgodehavender i
øvrigt
Renter af langfristede tilgodehavender
Renter af udlæg vedrørende
forsyningsvirksomheder
Renter af kortfristet gæld til
pengeinstitutter
Renter af kortfristet gæld til staten
Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Afkast af kapitalanbringelser omfatter renter på bankkonti, renter og udbytte på obligationer og
aktier samt kurstab og -gevinster. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. skyldes primært et lavere afkast i
sidste kvartal 2019. Det samlede afkast er væsentligt større end sidste år. Kursgevinster udgør
10,8 mio. kr. af det samlede afkast.
Udgifter til Renter af langfristet gæld er -3,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket kan tilskrives
den lave, korte rente i 2019, som kom kommunen til gode på den variabelt forrentede del af
låneporteføljen. Renter på kommunens swapaftaler indregnes i de samlede renter af langfristet
gæld.
Merindtægt på -1,0 mio. kr. vedrørende renter af langfristet tilgodehavender skyldes flere
renteindtægter på indefrysningslån i 2019.
Mindreforbruget på -2,6 mio. kr. vedrørende kortfristet gæld i øvrigt skyldes færre genberegninger
af ejendomsskatter, hvilket har medført mindre rentegodtgørelse til boligejerne.
Swap- og terminsforretninger
Høje-Taastrup Kommunes swap- og terminsforretninger har en markedsværdi på 18,1 mio. kr., jf.
tabel 6.2.2. Markedsværdien af swap-aftalerne udgør det akkumulerede tab ved
terminsforretningerne, ved indfrielse før udløb. Højere markedsrenter vil bidrage til mindre
markedsværdi af de indgåede swap- og terminsforretninger i kommunens favør.
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Tabel 6.2.2: Swaps og terminsforretninger
(1.000 kr)
Swap nr.

42830785CBBPN8
1618553/224
7043
1618557/224
7050
42830722CBBBPN3
30750179C7079J
42830807CBBPNC
32357374C76205
42830765CBBBPN7
32357563C7621G
42830788CBBBPN9
42830815CBBPND

Modpart

Danske
Bank
Nordea
Nordea
Danske
Bank
Danske
Bank
Danske
Bank
Danske
Bank
Danske
Bank
Danske
Bank
Danske
Bank
Danske
Bank

Oprindelig
hovedstol
DKK

Restgæld
DKK
31/12

Indgået

Udløb

47.000

12.925

14-12-2015

24-02-2025

11.960

598

14-12-2015

30-03-2020

21.500

11.825

14-12-2015

02-12-2030

84.125

45.166

14-12-2015

22-11-2027

30.400

21.280

21-06-2012

27-04-2037

14.400

10.200

14-12-2015

02-07-2036

28.235

15.882

14-12-2012

14-12-2028

4.643

2.786

10-12-2015

14-12-2030

8.983

5.717

14-12-2012

14-03-2032

19.350

11.825

14-12-2015

02-12-2030

14.400

10.200

14-12-2015

02-07-2036

Valuta
& kurs
31/12
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100
DKK
100

SWAP
forretning

Var. Til fast
2,892%
Var. Til fast
3,025%
Var. Til fast
3,193%
Var. Til fast
2,516%
Var. Til fast
1,904%
Var. Til fast
1,931%
Var. Til fast
1,559%
Var. Til fast
1,68%
Var. Til fast
1,725%
Var. Til fast
1,707%
Var. Til fast
1,895%

I alt
148.404
Anm.: Negative fortegn svarer til en indtægt ved indfrielse af aftalerne.

Marked
s-værdi
DKK
31/12
1.137
5
2.205
5.289
3.227
1.531
1.228
264
609
1.182
1.499
18.176

Swapforretninger er knyttet til følgende lån i kommunens låneportefølje:
Tabel 6.2.3
42830785C-BBPN8

SWAP nr.

Lånenr.
200528860

1618553/2247043

201035574

1618557/2247050

201036443

42830722C-BBPN3

201137830

42830807C-BBPNC

201137384

30750179C-7079J

201238654

32357374C-76205

201138025

42830765C-BBPN7

201138030

32357563C-7621G

201138010

42830788C-BBPN9

201036444

42830815C-BBPND

201137385
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Note 3: Anlægsregnskaber
Formålet med note 3 er at fremlægge anlægsregnskaber for samtlige bygge- og anlægsarbejder,
der er igangværende eller afsluttet i 2019. Anlægsregnskaberne er opdelt efter følgende:
·
·

Igangværende arbejder
Afsluttede arbejder  der skelnes mellem over og under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forlægges Byrådet i en særskilt mødesag til
godkendelse.

Igangværende anlægsprojekter
Nedenstående opgørelse viser de igangværende bygge- og anlægsprojekter fordelt på udgifter (U)
og indtægter (I). Hertil vises forbruget før 2019, forbruget i 2019 samt forbrug i alt. Udover
forbrugsopgørelserne vises de anlægsbevillinger, der er frigivet af Byrådet til de enkelte projekter
samt afvigelser mellem det samlede forbrug og den frigivne bevilling.
Det skal bemærkes, at de igangværende bygge- og anlægsprojekter skal ses i sammenhæng med
de forventede anlægsoverførsler til 2020. Disse fremlægges for Byrådet i en særskilt mødesag.
Tabel 6.3.0 Anlægsregnskaber, igangværende
Projekt
Projektbeskrivelse
I
Forbrug
nummer
(1.000 kr.)
U
før 2019
N
1

Forbrug
2019
2

Forbrug i
alt
3 (1+2)

Bevilling
4

Bevillings
afvigelse
5 (4-3)

Økonomiudvalget
Køb og salg af bygninger og arealer
010680
310721

Ved Røjlegrøften, køb
Lervangen 12, salg

40453

Rådhuset, køb af grund til nyt
rådhus

Køb og salg af bygninger og
arealer
Anlægsprojekter

U

0

202

202

650

448

U

434

0

434

500

66

U

0

0

0

19.700

19.700

N

434

202

636

20.850

20.214

U

9.223

70

9.293

4.376

-4.917

-10.459

0

-10.459

-4.328

6.131

U

0

0

0

1.000

1.000

U

145

93

238

500

262

U

4.748

14.195

18.942

20.000

1.058

U

1.807

0

1.807

2.000

193

I

-1.000

0

-1.000

-1.000

0

678

10.445

11.123

7.950

-3.173

-2.000

0

-2.000

-3.250

-1.250

I ALT

0106221

0106221

010649

010658

010669
041602
041602
041604

041604

Støjvold langs Holbæk
Motorvejen og ved Air Center,
Fælles omkostninger
Støjvold langs Holbæk
Motorvejen og ved Air Center,
Fælles omkostninger
Rejsning af skov nord for
motorvejen, Fælles
omkostninger
Byinventar Taastrup og
Hedehusene hovedgade.
Byinventar til Taastrup
Hovedgade
Ledningsomlægning i HTC.
Ledningsomlægning
Strategisk udviklingsplan,
Realdania, Gadehavekvarteret
Strategisk udviklingsplan,
Realdania, Gadehavekvarteret
Byfornyelse Gadehavegård,
Pulje til stier, veje infrastruktur,
sociale aktiviteter/kultur
Byfornyelse Gadehavegård,
Pulje til stier, veje infrastruktur,
sociale aktiviteter/kultur

I

U

I
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Projekt
nummer

041604

Projektbeskrivelse
(1.000 kr.)

061503

Byfornyelse Gadehavegård,
Tryghed og
kriminalitetsforebyggelse
Byfornyelse Gadehavegård,
Tryghed og
kriminalitetsforebyggelse
Byfornyelse Gadehavegård,
Klimatårnet, Regnskærmen og
Artshave
Byfornyelse Gadehavegård,
Klimatårnet, Regnskærmen og
Artshave
Byfornyelse Gadehavegård,
Skolegård
Byfornyelse Gadehavegård, Det
grønne mødested
Byfornyelse Gadehavegård,
Etablering af cykellegebane
Byfornyelse Gadehavegård,
Etablering af cykellegebane
Byfornyelse Gadehavegård,
Byværksted
Byfornyelse Gadehavegård,
Byværksted
Byfornyelse Gadehavegård,
Aktivitetsmidler
Plejecentre, Ipads

310731
310731
310751

Fysisk helhedsplan
Charlottekvarteret
Fysisk helhedsplan
Charlottekvarteret
Anlæg fælles - ØDC IT,
Fiberinfrastruktur
Anlæg fælles - ØDC IT, Headsets
til medarbejdere
Fibernet ifm. Byudvikling

041604

041604

041604

041604
041604
041604
041604
041604
041604
041604

I
U
N

U

Forbrug
før 2019
1

Forbrug
2019
2

Forbrug i
alt
3 (1+2)

Bevilling
4

Bevillings
afvigelse
5 (4-3)

871

0

871

900

29

I

-1.153

0

-1.153

-900

253

U

2.153

0

2.153

1.478

-675

I

-1.328

0

-1.328

-1.478

-150

U

4.125

0

4.125

4.700

575

U

1.309

3

1.312

0

-1.312

U

0

0

0

2.320

2.320

I

0

0

0

-520

-520

U

289

0

289

150

-139

I

-150

0

-150

-150

0

U

55

0

55

0

-55

U

1.882

97

1.979

2.280

301

Kvarterhus fællesrum

U

0

280

280

600

320

Kvarterhus fællesrum

I

0

0

0

-450

-450

U

0

404

404

450

46

I

0

-300

-300

-300

0

U

5.089

551

5.641

6.000

359

U

0

0

0

2.000

2.000

U

0

0

0

1.900

1.900

U

0

364

364

500

136

404110

Birkehøj Plejecenter,
servicearealer, udvidelse
Bueskyttefaciliteter, opgradering

U

0

562

562

1.200

638

404121

Klatretræet, udbygning

U

0

343

343

3.500

3.157

40429

U

1.214

10.387

11.601

12.223

622

U

11.942

8.360

20.302

242.000

221.698

U

1.392

805

2.197

10.000

7.803

U

0

606

606

3.100

2.494

U

0

1.572

1.572

2.000

428

U

549

10.541

11.090

11.500

410

U

0

232

232

2.100

1.868

40494

Hedehusene bibliotek,
Hovedgade 516, Flytning til
stueplan
Rådhuset, Bygaden 2,
Renovering af Rådhus
Børne- og kulturhuset i
Taastrup, Nybygning
Ole Rømer Skolen, pavillonleje
(2019-21)
Sengeløsehallen, etablering af
depotrum
Snubbekorsvej 24b matr.nr. 3,
Hestestald Vestegnens rideklub
Baldersbo Plejecenter,
ombygning af aflastningspladser
Husmandsvej 10  udbygning

U

0

2.013

2.013

4.600

2.587

I ALT

Anlægsprojekter

N

31.381

61.623

93.004

338.951

245.947

310751
330602
330602
330603
404107

40453
40455
40470
40479
40486
40491
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Projekt
nummer

Projektbeskrivelse
(1.000 kr.)

I
U
N

Forbrug
før 2019
1

Forbrug
2019
2

Forbrug i
alt
3 (1+2)

Bevilling
4

Bevillings
afvigelse
5 (4-3)

Anlægspuljer

I ALT

Der er ingen aktive anlæg under
anlægspuljer pt.
Anlægspuljer

0

0

0

0

0

N

0

0

0

0

0

U

0

35.000

35.000

60.000

25.000

U

86

0

86

0

-86

Byudviklingsprojekter
010653

Bro i Nærheden, etablering

310708S

Arealerne omkring City 2 (HøjeTaastrup C) (registreret
virksomhed), Arkæologiske
undersøgelser
Det regionale fritidsområde
(matr.nr. 2 kragehave by),
Arkæologiske undersøgelser
Læringshus NærHeden, 1. etape

3107201

40435
40435S
I ALT

Læringshus NærHeden, 1.
etape, parkeringskælder
Byudviklingsprojekter

U

1.168

922

2.090

2.900

810

U

21.197

77.005

98.202

479.700

381.498

I

0

-12.715

-12.715

-12.700

15

N

22.451

100.212

122.663

529.900

407.237

U

32.108

2.762

34.870

36.300

1.430

U

0

0

0

1.000

1.000

U

473

247

720

0

-720

U

5

0

5

0

-5

U

0

0

0

300

300

Anlægsprojekter
010629
010655
010655
010655
310706S

310717s

I ALT

Vejbelysningsanlægget, Fælles
omkostninger
Tryghed: lys, stier og tunneller,
Fælles omkostninger
Tryghed: lys, stier og tunneller,
Entrepriser
Tryghed: lys, stier og tunneller,
Eget regi
Erhvervsområde på
Bredebjergsvej (Registreret
virksomhed, Skat-moms)
Byggemodning
Del af matrikel nr. 83b HøjeTaastrup (registreret
virksomhed), Byggemodning
Anlægsprojekter

U

0

0

0

1.500

1.500

N

32.586

3.009

35.595

39.100

3.505

Anlægspuljer
021110
I ALT

Anlæg fælles  TMC, Pulje til
støjbekæmpelse
Anlægspuljer

U

0

0

0

1.285

1.285

N

0

0

0

1.285

1.285

U

0

24.521

24.521

28.961

4.440

U

1.049

400

1.449

1.449

0

U

0

290

290

290

0

Anlægspuljer
010681

I ALT

Arealerne omkring City 2 (HøjeTaastrup C), Byggemodning
Arealerne omkring City 2 (HøjeTaastrup C), Byggemodning
Arealerne omkring City 2 (HøjeTaastrup C), Byggemodning
Arealerne omkring City 2 (HøjeTaastrup C), Byggemodning
(registreret virk.)
Byudviklingsprojekter

Samlet

Igangværende anlæg

021105
3107081
310708S

U

8.737

0

8.737

8.800

63

N

9.786

25.211

34.997

39.500

4.503

N

96.638

190.257

286.895

969.586

682.691

Note: I, U, N betyder Indtægt, Udgift, Netto.
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Afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr.
Nedenstående opgørelse viser de afsluttede bygge- og anlægsprojekter under 2 mio. kr. fordelt på
udgifter (U) og indtægter (I). Hertil vises forbruget før 2019, forbruget i 2019 samt forbrug i alt.
Udover forbrugsopgørelserne vises de anlægsbevillinger, der er frigivet af Byrådet til de enkelte
projekter samt afvigelser mellem det samlede forbrug og den frigivne bevilling.
Tabel 6.3.1 Anlægsregnskaber, afsluttet under 2 mio. kr.
Projekt
Projektbeskrivelse
I
Forbrug
nummer
(1.000 kr.)
U
før 2019
N
1

Forbrug
2019
2

Forbrug i
alt
3 (1+2)

Bevilling
4

Bevillings
afvigelse
5 (4-3)

Økonomiudvalget
Køb og salg af bygninger og arealer
310714S
310724

Letland Alle 4, salg

I

0

-1.523

-1.523

-1.523

0

Litauen Alle 5, salg
310732S Ved Høje Taastrupvej 10, salg
310735S Lervangen 35, salg
I ALT
Køb og salg af bygninger og
arealer
Anlægsprojekter

U
I
I

0
0
0

22
-141
-566

22
-141
-566

500
-141
-500

478
0
66

N

0

-2.208

-2.208

-1.664

544

030304
041618
061502
310721
330602
404109
40415
40434

U
U
U
U
U
U
U

310
0
239
0
582
0
239

1.188
497
0
460
119
889
290

1.498
497
239
460
701
889
529

1.500
500
300
423
700
945
500

2
3
61
-37
-1
56
-29

0

-480

-480

-477

3

U

935

0

935

968

33

U
U

0
392

342
248

342
640

400
700

58
60

N

2.697

3.553

6.250

6.459

209

U
U
U

397
0
0

90
650
1.267

487
650
1.267

490
1.000
1.500

3
350
233

U

0

1.043

1.043

1.000

-43

U

0

126

126

U

0

1.736

1.736

2.500

764

U

0

400

400

400

0

U

0

1.603

1.603

1.600

-3

U

0

352

352

U

0

1.502

1.502

U

0

398

398

U

609

979

1.588

1.600

12

U

605

284

889

900

11

40434
40479
40494
I ALT

Fløng Skole, 21th century skills
Hedehuset, opgradering
Ældreboliger, 30 ny boliger
I/S Hedeland, anlægstilskud
IT  kontantfri kommune
Henriksdal, udvidelse af køkken
Sengeløse Skole, tagterrasse
12 ældreboliger ved Taastrup
Station
12 ældreboliger ved Taastrup
Station
Sengeløsehallen,
nøglebriksystem
Husmandsvej 10, renovering
Anlægsprojekter

I

Anlægspuljer
010659
40403
404117
404118
404120
40466
40469
40469
40469
40471
40471
40484
40484

Daginstitution Mariehønen,
renovering af legeplads
Parkvej 74-76, El-tavler
Åen, tag og facaderenovering
Bofællesskab Frøgård Alle, tag
og facaderenovering
Hedehusene gamle idrætspark,
tekniske installationer
Borgerskolen, udskiftning af
mgo-plader
Fløng skole, nedrivning af
gårdtoiletter
Fløng skole, renovering af
vandrør
Fløng skole, tekniske
installationer
Mølleholmskolen, udskiftning af
vinduer
Mølleholmskolen, tekniske
installationer
Taastrup Medborgerhus,
tagrenovering
Taastrup Medborgerhus,
facaderenovering

0

0
1.500
0

-126

-352
-2
-398
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Projekt
nummer

40494
40494
40498
I ALT

Projektbeskrivelse
(1.000 kr.)

Husmandsvej 10, tekniske
installationer
Husmandsvej 10, udskiftning af
belysning og lofter mv.
Lindetræet, tekniske
installationer
Anlægspuljer

I
U
N

Forbrug
før 2019
1

Forbrug
2019
2

Forbrug i
alt
3 (1+2)

Bevilling
4

Bevillings
afvigelse
5 (4-3)

U

0

292

292

0

-292

U

0

293

293

500

207

U

0

106

106

1.000

894

N

1.611

11.121

12.732

13.990

1.258

U

0

582

582

1.300

718

Byudviklingsprojekter
3107201

310720S

I ALT

Det regionale fritidsområde
(matr.nr. 2 kragehave by)
(arkæologiske forundersøgelser)
Det regionale fritidsområde
(matr.nr. 2 kragehave by) (salg
af grund)
Byudviklingsprojekter

U

0

43

43

0

-43

N

0

625

625

1.300

675

U

495

0

495

750

255

U

0

328

328

300

-28

U

0

1.995

1.995

1.000

-995

U

0

73

73

70

-3

N

495

2.396

2.891

2.120

-771

U

981

50

1.031

1.000

-31

N

981

50

1.031

1.000

-31

N

5.784

15.537

21.321

23.205

1.884

Teknisk udvalg
Anlægsprojekter
010628
010671
010672
010673
I ALT

Belysning af cykelstinettet,
Reerslev
Afvanding mellem Ole Rømers
Vej og Sengeløse Mose
Ombygning af krydset Sydvej /
Hveen Boulevard
Opsætning af 2 buslæskure på
Vesterparken
Anlægsprojekter

Anlægspuljer
010638
I ALT

Støjdæmpende foranstaltninger
mv. på Sydvej
Anlægspuljer

Samlet

AFSLUTTEDE PROJEKTER
UNDER 2 MIO. KR.
Note: I, U, N betyder Indtægt, Udgift, Netto.
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Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.
Nedenstående opgørelse viser de afsluttede bygge- og anlægsprojekter over 2 mio. kr. fordelt på
udgifter (U) og indtægter (I). Hertil vises forbruget før 2019, forbruget i 2019 samt forbrug i alt.
Udover forbrugsopgørelserne vises de anlægsbevillinger, der er frigivet af Byrådet til de enkelte
projekter samt afvigelser mellem det samlede forbrug og den frigivne bevilling.
Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges Byrådet ved særskilt mødesag. Her vil der
være en beskrivelse af projekterne samt forklaring på eventuelt mer-/mindreforbrug.
Tabel 6.3.2 Anlægsregnskaber, afsluttet over 2 mio. kr.
Projekt
Projektbeskrivelse
I Forbrug før
nummer
(1.000 kr.)
U
2019
N
1

Forbrug
2019
2

Forbrug i
alt
3 (1+2)

Bevilling
4

Bevillings
afvigelse
5 (4-3)

Økonomiudvalget
Køb og salg af bygninger og arealer
310724
31074S

Litauen Alle 5, regnvandsledning

Litauen Alle 5, salg af grund
40409s
Gasværksvej 12, salg af grund
40429
Hedehusene Bibliotek,
Hovedgaden 516, køb af
ejerlejlighed
I ALT
Køb og salg af bygninger og
arealer
Anlægsprojekter
010627
041603
041603
40404
404109
40412
40467
40467
40484
I ALT

Vejanlæg, Taastrup Hovedgade
186 (hjemløseboliger)
Områdefornyelse Hedehusene
Områdefornyelse Hedehusene
Brandshøjgårdsvej 2, hestestald
Henriksdal,
tag/facaderenovering
Taastrup Svømmehal, udbygning

U

0

2.445

2.445

3.000

555

I
U

0
0

-13.749
-21.600

-13.749
-21.600

-13.760
-21.600

-11
0

U

7.377

0

7.377

7.377

0

N

7.377

-32.904

-25.527

-24.983

544

U
I
U
U

1.194
-5.028
19.024
6.039

2.692
-859
0
1.987

3.886
-5.887
19.024
8.026

3.700
-5.850
19.100
8.000

-186
37
76
-26

U
U

0
72.483

4.047
396

4.047
72.879

4.500
73.135

453
256

Selsmoseskolen, renovering

U

19.415

385

19.800

19.800

0

Selsmoseskolen, renovering
Taastrup Medborgerhus,
renovering af Lipperts
Anlægsprojekter

I

-19.800

0

-19.800

-19.800

0

U

2.021

353

2.374

2.500

126

N

95.348

9.001

104.349

105.085

736

U

0

0

0

3.000

3.000

N

0

0

0

3.000

3.000

Anlægspuljer
40465
I ALT

Pulje til etablering af ABA-anlæg
på skolerne
Anlægspuljer

Teknisk udvalg
Anlægspuljer
010626
I ALT

Udbygning af cykelstinettet
Anlægspuljer

Samlet

AFSLUTTEDE PROJEKTER
OVER 2 MIO. KR.

U

3.257

740

3.997

4.000

3

N

3.257

740

3.997

4.000

3

N

105.982

-23.163

82.819

87.102

4.283
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Note 4: Ubrugte driftsbevillinger, der er overført mellem årene
Tabel 6.4.0: Oversigt over ansøgninger pr. udvalg

Udvalg (netto mio. kr.)

Ansøgt overførsel
til 2021-2023

Heraf projektmidler

Ansøgt overførsel
til 2020

2020-20231)

Økonomiudvalg

4,6

3,5

0,9

Teknisk Udvalg

0,3

0,0

0,0

Plan- og Miljøudvalget

3,0

0,7

4,1

Institutions- og Skoleudvalget

5,4

0,0

1,1

Fritids- og Kulturudvalget

0,9

0,0

0,8

Socialudvalget

-0,1

0,0

0,5

Arbejdsmarkedsudvalget

0,0

0,0

0,0

Ældre- og Sundhedsudvalget

-1,7

0,0

0,0

I alt

12,4

4,2

7,6

Heraf serviceudgifter

12,4

4,2

7,6

(+) svarer til en budgetudvidelse.
1) Projektoverførsel omkring nul kan dække over overførsel af udgifter og indtægter, hvorfor der er forskel mellem
totalen og summen af de enkelte poster.
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Note 5: Anlægsoversigt
Tabel 6.5.1: Anlægsoversigt
Grunde1) Bygninger Tekniske Inventar Materielle Immaterielle Grunde og
anlæg
mv.
aktiver
anlægsbygninger
mv.
under
aktiver
bestemt til
udførelse
videresalg1)
mv.

(1.000 kr.)

(K00)

(K01)

(K02)

(K03)

(K04)

(K05)

I alt

(K07)

Kostpris 31.12.18
Primosaldokorrektioner

457.750 1.868.652
0
0

163.957
0

8.956
0

110.562
0

4.463
0

150.884
0

2.765.223
0

Kostpris 1.1.2019

457.750 1.868.652

163.957

8.956

110.562

4.463

150.884

2.765.223

Tilgang

0

11.234

3.008

0

95.543

0

Afgang

0

0

0

0

0

0

-13.663

-13.663

Overført

0

85.882

0

0

-85.882

0

0

0

457.750 1.965.767

166.965

8.956

120.223

4.463

137.221

2.861.345

11.169

11.169

0

0

0

11.169

11.169

-4.463

-9.642

-781.195

Kostpris 31.12.2019
Opskrivninger
1.1.2018
Årets opskrivninger

109.785

Opskrivninger
31.12.2019

0

0

0

0

Ned- og
afskrivninger
1.1.2019

0

-669.764

-91.255

-6.071

Årets afskrivninger

0

-77.247

-11.825

-768

0

0

0

-89.839

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

0

Af- og nedskrivninger
afhændede aktiver

0

0

0

0

0

0

0

0

Ned- og
afskrivninger
31.12.2019

0

-747.011

103.080

-6.839

0

-4.463

1.527

-871.034

457.750 1.218.756

63.885

2.117

120.223

0

138.748

2.001.479

Regnskabsmæssig
værdi 31.12.2019

0

Regnskabsmæssig
værdi (ekskl.
opskrivning)
Heraf Leasede aktiver
Heraf Selvej.
institutioner

0

0

0

0

0

0

0

0

7.598

9.139

0

0

0

0

0

16.737

Afskrives over
15-50 år
8-50 år
3-10 år
3-10 år
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Ejendomsværdien for fast ejendom ved den seneste offentlige vurdering er 2.263.788.100 kr.
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Note 6: Ejerandele
Note 6.6.1 Aktier, andelsbeviser og ejerandele
Ejerandel %

Indre værdi1)

Kommunens Andel

(1.000 kr.)
HMN Naturgas I/S2)

0,85

788.600

6.696

VEKS

14,01

132.906

18.607

Hedeland

33,33

10.568

3.523

I/S Vestforbrænding

5,39

907.474

48.918

BIOFOS Holding

4,45

3.211.920

142.930

100,00

1.398.876

1.398.876

NærHeden

50,00

187.672

93.836

Østsjællands Beredskab I/S

12,00

247

30

44,10

58.030

25.591

26,38

-652

HTK Forsyningsvirksomhed

Arealudvikling Høje Taastrup C

3)

Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV)

I alt
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Det seneste godkendte regnskab for selskaberne er for regnskabsåret 2018
2) Reguleret efter simuleret egenkapital 31.12.19 efter udlodning i 2019
3) Er opgjort efter åbningsbalance 2018 ved etablering af selskabet og kommunens kapitalindskud i 2019

-172
1.738.836
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Note 7: Langfristede tilgodehavender
Tabel 6.7.1: Tilgodehavender

(1.000 kroner)
Tilgodehavender hos grundejere
Udlån til beboerindskud

2)

Indskud i landsbyggefonden
Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Regnskabsværdi
2018

Nominel værdi
ultimo 20191)

Regnskabsværdi
2019

850

740

740

16.324

16.451

16.049

0

98.852

0

194.558

248.479

248.479

0
26.065
26.065
Deponerede beløb for lån m.v.
Tilgodehavender i alt (ekskl. aktier og
211.732
390.588
291.334
andelsbeviser, pantebreve og ikke-likvide
obligationer)
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Nominel værdi betyder værdien inden værdireguleringen på kontoen
2) Forventet tab vedr. tilgodehavende på beboerindskud er reduceret med 66.937 kr. til 402.029 kr. Forventet tab på
tilgodehavender i Høje-Taastrup Kommune beregnes med udgangspunkt i et gennemsnit af de sidste 3 års
afskrivninger.

Regnskabsværdien af de langfristede tilgodehavender er steget med 79,6 mio. kr. i 2019 fra 211,7
mio. kr. til 291,3 mio. kr.
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Note 8: Finansieringsoversigt
Tabel 6.8.1: Finansieringsoversigt (Finansforskydninger)
Oprindeligt
Budget
2019

Korrigeret
budget
2019

Regnskab
2019

Afvigelser
2019

(1.000 kr.)
Tilgang af likvide aktiver:
Lånoptagelse m.v. (langfristet gæld ekskl. leasing gæld)

-13.000

-37.368

-109.876

-72.508

Årets resultat

-88.831

-56.471

-111.438

-54.967

Tilgang i alt

-101.831

-93.839

-221.314

-127.475

Afdrag på lån og leasing forpligtelser (langfristet gæld)

48.587

47.949

49.052

1.103

(+/-) Øvrige finansforskydninger1)

54.713

55.406

80.854

25.449

103.300

103.355

129.907

26.551

1.469

9.516

-91.408

-100.924

0

0

0

0

-1.469

-9.516

91.408

100.924

Afgang af likvide aktiver

Afgang i alt
Likviditetsoverskud (+)
Likviditetsunderskkud (-)
(+/-) Kursreguleringer vedr. likvide aktiver
Ændring af likvide aktiver i alt
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
Tabel 6.8.2: Likviditetsudvikling

Regnskab 2019
(1.000 kr.)
Likvide aktiver ultimo 2018

259.075

Likvide aktiver ultimo 2019

352.558

Ændring i likvide aktiver
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

93.483
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Note 9: Udvikling i egenkapitalen
Tabel 6.9.1 Udvikling i egenkapitalen
(1.000 kroner)
Egenkapital 31.12.2018
Primosaldokorrektioner

-2.183.318
-85.312

Manuelt korrigeret regnskab 2019
Egenkapital 1.1.2019
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver

0
-2.268.630
846
-7.128

+/- udvikling i reserve for opskrivninger

0

+/- Takstfinansierede aktiver

0

+/- Selvejende institutioners aktiver

0

+/- Skattefinansierede aktiver
+/- udvikling i modpost for donation
+/- udvikling på balancekontoen
+/- regulering vedr. hovedkonto 0-8

0
14
7.968
-123.295

+/- regulering i øvrigt

0

+/- regulering vedr. selvejende institutioner

0

+/- oprettelse/nedlæggelse af statushenvisninger
- afskrivning af restancer
- afskrivninger i debitorsystemet

0
-1.613
2.317

- reguleringer vedr. boligselskaber
+/- regulering vedr. f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kursreguleringer
Egenkapital 31.12.2019
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

0
130.559
-2.266.930
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Note 10: Hensatte forpligtelser
Tabel 6.10.1: Hensatte forpligtelser
Primo 2019

Regnskab 2019

Ultimo 2019

(1.000 kroner)
Ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner
Tjenestemandspensioner
Tjenestemandspensioner - 20,3 %
Lærer i den "lukkede gruppe"

-1.262.227

57.878

-467

-377

-844

-1.263

164

-1.099

Pensionsoverførsler /jobskifte
Pensionerede tjenestemænd i hhv. HTK kloak og vand1)
Lærer, forskelspension "høker"
Ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner
i alt

-1.204.349

0

0

0

-2.484

960

-1.524

-12.839

-4.243

-17.081

-1.279.280

54.383

-1.224.897
-3.692

Øvrige hensættelser
Åremålsansættelser

-3.636

-56

Reetablering af lejede lokaler

-2.742

1.370

-1.372

-6.379

1.314

-5.064

Øvrige hensættelser i alt
Arbejdsskader
Arbejdsskader

-22.108

1.503

-20.605

-22.108

1.503

-20.605

Hensættelser i alt
-1.307.767
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Pensionsforpligtelse for HTK Forsyning er ikke inkluderet i ovenstående.

57.200

-1.250.567

Arbejdsskader i alt

Selvforsikringsområde
Kommunen er selvforsikret på blandt andet arbejdsskader og løsøre. Det er 11. regnskabsår med
selvforsikring, og muligheden for at fastsætte et samlet budget der hviler i sig selv er realistisk.
Budgettering sker efter konkret aktuarberegning, som foretages af ekstern aktuar.
Nedenfor er der redegjort for forsikringsordningernes over/underskud i 2019.
Tabel 6.10.2: Selvforsikringsområde
(kr.)

Korr. Budget
2019

Arbejdsskader

Forbrug
2019

Over/underskud

5.534

7.490

1.956

Bygning

400.037

414.063

14.026

Kasko

461.000

644.325

183.325

Løsøre

241.000

48.698

-192.302

Frivillig

40.707

0

-40.707

Ansvar

257.000

81.192

-175.808

Glas

206.000

292.092

86.092

1.611.278

1.487.860

-123.418

Selvforsikring i alt
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
1) Negativt fortegn svarer til mindreforbrug eller merindtægt

Budgettet til arbejdsskader er udvidet i 2019 fra 5,0 mio. kr. til 5,5 mio. kr. Der har været et
merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes kapitaliseringer af løbende udgifter på
skadeserstatninger samt ekstraordinære engangsudgifter.
Budgettet til skader vedrørende bygninger, kasko, løsøre, ansvar og glas er alle udregnet på
baggrund af faktiske skadesudgifter de tre foregående år.
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Vedrørende kasko er der i 2019 et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette merforbrug skyldes, at der har
været mange udgifter til reparation af skader i forbindelse med leasingaftalers udløb.
På ansvar har der i 2019 været mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at der
ikke var været mange dage med glatte veje og fortove og dermed faldulykker.
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Note 11: Langfristet gæld
Kommunens samlede gæld udgør 712,4 mio. kr. ultimo 2019 og er steget med 60,8 mio. kr. Heraf
vedrører 72,5 mio. kr. gæld som er optaget i forbindelse med ændring af ferieloven. De opsparede
feriemidler i indefrysningsperioden skal jf. ministeriets vejledning optages som gæld. Øvrige
gældsposter er faldet med 11,7 mio. kr.
Langfristet gæld opdeles traditionelt i tre poster:
·

Almindelig kommunal gæld, som er optaget til finansiering af kommunale anlægsudgifter m.v.
(kommunens låneramme). Gælden forrentes og afdrages via det skattefinansierede regnskab.

·

Gæld optaget i ældre- og almennyttige plejeboliger, som i væsentligt omfang forrentes og
afdrages over huslejeregnskaber, det vil sige, at udgifterne opkræves hos beboerne og giver en
tilsvarende indtægtspost på hovedkonto 05.

·

Leasinggæld, som er forholdsvis kortvarig gæld stiftet i forbindelse med anskaffelse af
driftsaktiver, og gæld der skal betales ud af driftsbudgetterne, hvor man har modtaget de
pågældende aktiver.

Tabel 6.11.1 Langfristet gæld

Primo gæld

1)

Nye lån

Afdrag

Kursregulering
og korrektion
på balancen

1.000 kroner
Selvejende institutioner med overenskomst

Ultimo
gæld

-3.362

0

0

0

-3.362

-453

0

0

0

-453

-2.316

0

68

0

-2.248

Kommunekredit

-353.686

-37.368

32.962

0

-358.093

Pengeinstitutter

0

0

0

0

0

Lønmodtagernes feriemidler

0

-72.508

0

0

-72.508

-359.817 -109.876 33.030

0

-436.663

Stat og hypotekbank
Realkredit

I alt alm. kommunal (skattefinansieret) gæld
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
Anden langfristet gæld
I alt gæld til ældreboliger og anden gæld

-281.192

0

14.900

0

-266.292

-113

0

0

113

0

-10.437

0

1.009

0

-9.427

0 15.909

113

-275.719

-291.742

Langfristet gæld i alt
-651.560 -109.876 48.939
113
-712.382
Anm.: Andelen af den langfristede gæld på 712,4 mio. kr., der er eksponeret i anden valuta end danske kroner udgør
6,5 mio. kr. belånt som 1,5 mio. CHF.
1) Primogæld afviger fra ultimogæld i regnskab 2018 med 11,4 mio. kr. Differencen skyldes primosaldokorrektioner
vedrørende letbanen på 12,4 mio. kr. samt -1,0 mio. kr. vedrørende kursjusteringer på lån og justering i statens andel
af lån.

Lånoptagelsen i 2019 finansierer kommunens udgifter til energirenovering, indfrysning af
ejendomsskatter, lån til indefrysning af stigninger i grundskyld samt rådhusbyggeri. Den realiserede
låneramme for 2018 på 37,4 mio. kr. blev optaget i 2019. Derudover er der optaget en gæld på
72,5 mio. kr. til finansiering af lønmodtagernes feriemidler i indefrysningsperiode. Denne gæld
indfries enten løbende, når medarbejderne går på pension eller ved indbetaling til
feriekonto/feriekasser.
Den almindelige kommunale (skattefinansierede) gæld steg i 2019 fra 359,8 mio. kr. til 364,2 mio.
kr. Stigningen på 4,3 mio. kr. dækker over afdrag på 33,0 mio. kr. og ny lånoptagelse på 37,4 mio.
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kr. Restgælden på ældreboliger er faldet fra 281,2 mio. kr. til 266,3 mio. kr. Faldet omfatter afdrag
på 14,9 mio. kr.
Kommunen har afdraget 1,0 mio. kr. vedrørende den langfristede gæld til Letbanen I/S.
Kommunens samlede gæld er således faldet med 11,7 mio. kr., når der ses bort fra den nye
forpligtelse vedr. feriepenge.
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Note 12: Kautions- og garantiforpligtelser
Tabel 6.12.1: Kautions- og garantiforpligtelser, samt eventual- forpligtelser og rettigheder ultimo 2019
Garantiens
Garanti
Långiver
Oprindeligt garantibeløb
størrelse pr.
afgivet for
31.12.2019

Kautions- og
garantiforpligtelser på
boligområdet
Realkredit Danmark A/S

AKB  Taastrupgård

127.132.700

76.898.299

AKB - Skjeberg Alle

96.654.198

85.238.634

Lejerbo - Teglstenen

477.000

19.495

Lejerbo  Pælestykkerne

4.870.828

3.670.210

DSI Hedehusene Ungdomsbolig

2.578.444

1.899.099

Lejerbo  Rugvænget

7.672.416

5.883.373

Lejerbo - Parkbohusene

8.909.926

6.463.875

Lejerbo - Hovedgaden 375 (7 fa)

8.079.896

6.292.872

DSI Dommerparken

3.925.003

2.882.308

Hedebo - Græshøjvej

1.944.177

847.407

13.519.324

6.710.154

Hedebo - Vesterled m.fl.
Hedebo - Legathuset
3B - Taastrup Torv
Realkredit Danmark A/S i
alt
Nykredit

314.684.497

227.042.698

14.415.000

4.554.812

VIBO - Charlotteager II

67.746.000

23.528.997

272.500

295.679

DFB - Charlottegården

140.009.200

74.437.124

AKB - Taastrupgård

537.513.500

259.493.928

VIBO - Charlotteager I

45.623.624

17.461.775

DFB - Gadehavegård

77.137.000

36.758.533

8.698.690

9.331.987

DSI Spurvevej/Bogfinkevej
DSI Hedebo Almene, afd. 5.

6.817.000

3.772.084

17.505.488

18.542.139

4.703.178

3.658.348

Rådhushaven

23.263.657
943.704.837

11.457.323
463.292.729

A/B Reerslev

1.617.905

930.881

VIBO - Engelholm Alle
Fløng Byvej 25 A_E
Nykredit i alt
AKB - Blåkildegård

15.048.429

8.694.103

KAB - Engvadgård

55.546.000

50.655.507

6.217.640

5.013.693

TAB - Vandtårnsparken
Lejerbo - Pælestykkerne
VIBO - Charlotteager
Seniorbofællesskab Firkløveren
TAB - Sønderby
Jyske Realkredit i alt
LR Realkredit A/S

222.189
30.014.783

DFB - Spotorno
KAB - Thorsgaard

Jyske Realkredit

374.267
38.546.318

Boligforeningen 3B Møllegården
Boligforeningen 3B Kongsgården
DFB - Charlottegården

3.111.000

2.481.617

41.932.000

38.164.277

4.366.648

2.243.124

11.894.000

11.894.000

139.733.622

120.077.202

9.141.386

7.428.547

28.830.258

23.286.273

127.078.135

118.992.463
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Garanti
afgivet for

Långiver

Frødalen v/OK Bolig A/S

1.362.963

841.889
150.549.172

1.564.535.698

960.961.801

Høje-Taastrup Fjernvarme

744.939.666

465.608.604

Høje Thorstrup Vandværk

584.614

373.317

Høje-Taastrup Vand A/S, garant
Hedehusene Østre Vandværk,
garant
Hedeland Golf Klub

42.644.210

26.858.343

2.500.000

1.538.693

3.026.000

2.762.517

Trafikselskabet Movia, solidarisk
Vestegnens Kraftvarmeselskab,
solidarisk

551.000.000

284.685.552

2.389.171.215

1.813.677.948

124.275.525

90.598.638

Kautions- og
garantiforpligtelser på
boligområdet i alt
Øvrige garantiforpligtelser

Vestforbrænding, anpartsvis
Udbetaling Danmark, solidarisk
Kommunekredit i alt
Nordea

Høje Taastrup Fjernvarme

1.688.838.091
4.374.941.704
80.000.000

82.487

61.246
80.061.246

HTK Forsyning A/S

6.000.000

6.000.000

HTK Vand A/S

6.000.000

6.000.000

HTK Kloak A/S

6.000.000

6.000.000

Kroppedal museum

3.000.000

3.000.000

Personlige
Danske Bank i alt
Øvrige garantiforpligtelser i
alt
Kautions- og
garantiforpligtelser i alt
Høje-Taastrup kommunens
eventualforpligtelser
Eventualforpligtigelser

1.836.100.000
5.694.241.229
80.000.000
80.082.487

Personlige
Nordea i alt
Danske Bank

Garantiens
størrelse pr.
31.12.2019

166.412.742

LR Realkredit A/S i alt

Kommunekredit

Oprindeligt garantibeløb

Ret og erstatningskrav
Hovedgaden 630
Operationel leasing

Eventualforpligtigelser i alt

8.373

8.373

21.008.373

21.008.373

5.795.332.090
7.359.867.788

4.476.011.323
5.436.973.124

12.296.467

12.296.467

125.000

125.000

11.110.964

11.110.964

23.532.431

23.532.431

Høje-Taastrup kommunens
eventualrettigheder
Eventualrettigheder
Eventualrettigheder i alt3)

Landsbyggefonden

105.798.330

105.798.330

105.798.330

105.798.330

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme
Anm.: Herudover er der garanteret for et ikke nærmere specificeret antal boligindskudslån.
1) Movias langfristede gæld udgør 323,2 mio. kr., som Høje-Taastrup Kommune hæfter solidparisk for. Selskabets
opgørelse af Høje-Taastrup Kommunes samlede andel af fremmedkapital viser 3,2 mio. kr. ultimo 2019.
2) Den langfristede gæld vedrørende Vestforbrænding gæld udgør 1.683,0 mio. kr., som Høje-Taastrup Kommune
hæfter solidarisk for. Selskabets opgørelse af Høje-Taastrup Kommunes samlede andel af fremmedkapital viser 7,9
mio. kr. ultimo 2019.
3) Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med deltagelse i partnerskaberne Nærheden P/S og Høje Taastrup C P/S
en eventualrettighed, idet der forventes overskud, når selskaberne til sin tid likvideres. Størrelsen kendes ikke på
nuværende tidspunkt. Eventuelle yderligere indskud i selskaberne aftales løbende. Herudover har kommunen en sag
vedr. byggeriet af en ny skole i NærHeden, hvor størrelsen af kravet endnu ikke kendes.
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Note 13: Opgaver udført i samarbejde med og for andre myndigheder
Tabel 6.13.1: Opgaver udført i samarbejde med og for andre myndigheder

(kr.)
Indtægter
Andre myndigheder

Opgave

Område

Vandløbsvedligeholdelse

Andel af
fællesstrækning af
Enghave Å, Marbjerg
Bæk samt Hove Å

Vandløbsvedligeholdelse

Andel af
fællesstrækning af
Nybølle Å

Det Storkøbenhavnske
Digitaliseringsfællesskab

Albertslund Kommune

Indtægtsbudget

Indtægt

62.000

62.535

66.000

69.375

Sekretariat

2.533.000

2.645.778

FAF (Fælles kommunal
akutsygeplejefunktion)

Akutsygepleje

1.261.928

1.164.227

Glostrup Kommune

FAF (Fælles kommunal
akutsygeplejefunktion)

Akutsygepleje

1.026.653

947.168

Vallensbæk Kommune

FAF (Fælles kommunal
akutsygeplejefunktion)

Akutsygepleje

759.296

700.509

Glostrup Kommune
Albertslund Kommune
Rødovre Kommune

Sundhedsfællesskabet

Socialpsykiatrien

Roskilde Kommune

Egedal Kommune
Albertslund kommune
Glostrup kommune
Hvidovre kommune
Rødovre kommune
Vallensbæk kommune
Dragør kommune
Ishøj kommune
Solrød kommune
Herlev kommune

I alt

0

450.000

5.338.062

5.153.759

Udgifter
Andre myndigheder

Opgave

Område

Albertslund Kommune

Vandløbsvedligeholdelse

Store Vejle Å

31.500

0

Roskilde Kommune
Albertslund kommune
Glostrup kommune
Hvidovre kommune
Rødovre kommune
Vallensbæk kommune
Dragør kommune
Ishøj kommune
Solrød kommune
Herlev kommune
Brøndby Kommune
Glostrup Kommune
Albertslund Kommune
Rødovre Kommune

Vandløbsvedligeholdelse

Maglemose Å

4.500

2.208

Det Storkøbenhavnske
Digitaliseringsfællesskab

Sekretariat

2.533.000

2.645.778

Sundhedsfællesskabet

Socialpsykiatrien

339.108

624.772

5.049.234

1.870.269

I alt
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udgiftsbudget

Udgift
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Samarbejde om blandt andet vandløbsvedligeholdelse
Det tekniske område har samarbejde med 3 nabokommuner vedr. drift og vedligeholdelse af
kommunale grænsevandløb.
Høje-Taastrup Kommune udfører arbejde for hhv. Roskilde og Egedal Kommuner, hvor HøjeTaastrup Kommune efter aftale vedligeholder 4 fælles vandløbsstrækninger.
Albertslund og Roskilde Kommuner vedligeholder for Høje-Taastrup Kommune 2 fælles
vandløbsstrækninger.
Det Storkøbenhavnske Digitaliseringsfællesskab
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening er en forening bestående af 11 medlemskommuner.
Formålet med foreningen er sikre en effektiv implementering af digitaliseringsopgaver hos
medlemskommunerne.
Samarbejde om akutsygepleje
Ældreområdet har samarbejde med tre nabokommuner vedrørende drift af Fælles Kommunal
Akutsygeplejefunktion (FAF).
FAF er fysisk placeret i Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret, hvorfra
medarbejderne kører ud til akutte sygeplejeopgaver i de fire kommuner.
Sundhedsfællesskabet
Sundhedsfællesskabet er et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, der er indgået mellem
socialpsykiatrien og sundhedscentrene i 4 kommuner på vestegnen, hhv.: Rødovre, Glostrup,
Albertslund og Høje Taastrup Kommune. Sundhedsfællesskabets primære fokus er at igangsætte og
fastholde arbejdet med sundhed og sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere.
Sundhedsfællesskabet udbyder på nuværende tidspunkt 14 sundhedsfremmende aktiviteter, som
psykisk sårbare borgere fra de 4 kommuner kan deltage gratis i. Desuden afvikler
Sundhedsfællesskabet forskellige projekter og indsatser, der skal være med til at fremme
sundheden blandt målgruppen.
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Note 14: Personaleoversigt
Kommunens største arbejdsplads
Høje-Taastrup Kommune er med et gennemsnit på 3.893 ansatte i 2019 den største arbejdsplads i
kommunen. Omregnet til gennemsnitligt antal fuldtidsansatte svarer det til 3.494 stillinger. jf. tabel
6.14.1.
Der er sket en stigning i det gennemsnitlige antal ansatte fra 2018 til 2019 på 41 personer.
Omregnet til fuldtidsstillinger er der sket en stigning på 7 ansatte.
Den samlede lønsum udgjorde i 2019 48,4 pct. af Høje-Taastrup kommunes samlede driftsudgifter.
Tabel 6.14.1 Antal ansatte i gennemsnit og omregnet til fuldtidsansatte

Antal ansatte
Ændr.
2018 til
2019
0%

Antal fuldtidsansatte
Ændr.
2018 til
2017 2018 2019
2019
1
2
2
+27%

2017
2

2018
2

2019
2

206

221

219

-1%

196

212

209

-1%

30

32

35

+11%

29

31

34

+11%

Børne- og Ungerådgivningscentret

194

208

215

+3%

180

190

201

+5%

Centret for Ejendomme og Intern Service

219

210

202

-3%

201

193

185

-4%

4

4

4

0%

4

4

4

0%

118

121

119

-1%

116

119

117

-2%

1

2

3

+30%

1

2

3

+30%

127

127

131

+3%

109

107

105

-2%

26

26

26

+2%

26

25

26

+4%

Institutions- og Skolecentret

1.569

1.517

1474

-3%

1.460

1.408

1365

-3%

1)

320

358

384

+7%

294

305

315

+3%

765

777

818

+5%

662

668

698

+4%

Borgerrådgivningen
Borger- og Arbejdsmarkedscentret
Byrådscentret

Direktion
Driftsbyen
DSD Sekretariatet
Fritids- og Kulturcentret
HR-Centret
Social- og Handicapcentret

Sundheds- og Omsorgscentret
Teknik- og Miljøcentret
Ungecentret
Økonomi og Digitaliseringscentret
I alt

35

34

36

+6%

34

33

35

+5%

151

157

166

+6%

125

129

137

+7%

57

59

58

-1%

55

57

57

0%

3.824 3.852 3.893

+1%

3.494 3.487 3.494

0%

Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme
Note: KRL tal. I tallet er inkluderet månedslønnede overenskomstansatte, tjenestemænd, elever og fleksjob, men ikke
ekstraordinært ansatte (løntilskud, m.m.)
Note 1: Social- og Handicapcentret er steget i antal ansatte med 37,8 personer fra 2017 til 2018 og med 26,7
personer fra 2018 til 2019. Dette skyldes primært, at handicapledsagere, som er ansat efter Servicelovens § 97 stk. 3
fra og med 2018 er blevet ansat på månedsløn, hvor de tidligere var ansat på timeløn, som ikke tæller med i
ovenstående tabel. Da hver handicapledsager har forholdsvis få timer om ugen, ses ikke nær den samme udvikling i
antallet af fuldtidsansatte.
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Note 15: Revisionsydelser
Ifølge Vejledning  Bekendtgørelse om kommunal og regional revision udsendt af FSR i december
2017 skal der i årsregnskabet medtages en note om revisionsydelser til den valgte revisor.
Tabel 6.15.0 Revisionsydelser hos den valgte revisor

Regnskab 2019
(1000 kr.)
Honorar for lovpligtig revision

421

Honorar for andre erklæringer

218

Honorar for andre ydelser

635

Revisionsydelser i alt

1.273

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Der er betalt for ekstraordinær revision på beskæftigelsesområdet og efterfølgende
konsulentbistand i forbindelse med genopretning af området.
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