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Kære læser
Hvidovre Kommunes regnskab for 2020
afspejler alle de økonomiske aktiviteter,
der var i Hvidovre Kommune i 2020.
Året 2020 har været et helt usædvanligt år
– hvor kampen mod coronaen har overskygget alt det, vi som kommune normalt
beskæftiger os med. Det til trods, er det lykkedes at opretholde en dagligdag, der har
været så tæt på normal som muligt, med
sundhedsmyndighedernes restriktioner.
Lige siden marts måned 2020 – hvor coronaen for alvor ramte landet – har der resolut været arbejdet med at skabe rammer,
så fx daginstitutioner fortsat kunne holde
åbent, og skolerne fastholdt undervisning
trods svære vilkår. Også på ældreområdet
har vi hele tiden haft for øje, hvordan vi
kommer så tæt på den hverdag, vi kender.
Det har været svært, men vi har stået sammen, og det er jeg som borgmester meget
tilfreds med og stolt over.
Til trods for corona-situationen er det
lykkedes at igangsætte nye initiativer i
kommunens bestræbelser på at servicere
borgerne. I regnskabet kan du læse om,
hvad pengene er brugt til, og hvad vi får
for pengene.
I 2020 er der vedtaget en specialfaglig
strategi kaldet ”Fælles børn – fælles
ansvar”. Strategien har til formål at sikre
en helhedsorienteret, sammenhængende
og koordinerende indsats for de børn, der
har det svært, og deres familier gennem
hele barnets opvækst. Implementeringen
er påbegyndt og fortsætter i 2021-22.

På dagtilbudsområdet i Hvidovre har vi
gode normeringer. I 2020 blev der tilført
yderligere midler. Dette gælder både til
den generelle normering og til den målrettede, hvor otte dagtilbud med mange sårbare og udsatte børn og familier er blevet
tildelt puljemidler, så de kan ansætte flere
pædagoger og pædagogiske assistenter.
På skoleområdet er der stort fokus på
udviklingen af fremtidens skolevæsen.
Kommunalbestyrelsen har tidligere
vedtaget en helhedsplan for ny fremtidig
skolestruktur, og formålet med planen er
at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk
bæredygtige skoler. Et konkret resultat
heraf viste sig allerede i 2020, da 10. klassecenteret og Hvidovre Ungdomsskole
blev sammenlagt i Enghøjhuset for at skabe et sammenhængende ungdomsmiljø.
I 2020 begyndte også arbejdet med at
undersøge muligheden for profilskoler i
Hvidovre Kommune. Dette arbejde fortsætter i 2021.
Corona og delvis nedlukning af landet
betød, at ledigheden – også i Hvidovre
– steg. Vi har dog fortsat relativt lave
ledighedsprocenter i Hvidovre sammenlignet med kommunerne rundt om os.
Medarbejderne i Jobcentret har i store
dele af 2020 været hjemsendt, og sam
taler har været afholdt på enten telefon
eller virtuelt med gode resultater.
På ældreområdet har vi styrket kommunens sygepleje med bl.a. målrettet kvalitetsudvikling og sygepleje til de borgere,
der fx er kommet hjem fra hospitalet.

Kulturområdet har været rigtigt hårdt
ramt under corona. Store dele af idræts-,
forenings- og kulturlivet har enten været
underkastet store begrænsninger eller
ligget stille. På trods af dette har der
været arbejdet ud fra devisen om, at hvis
borgerne ikke kan komme til kulturen,
må kulturen komme ud til borgerne. Der
er nemlig blevet tænkt i nye baner, hvad
angår nye fysiske og digitale kunst- og
kulturoplevelser.
I 2020 har der været gennemført anlægsaktiviteter for i alt 172,5 mio. kr. Der er fortsat gang i udbygningen af dagtilbud og
skoleområdet, og på Risbjerggårdgrunden
er byggeriet af det nye kulturcenter i fuld
gang.
Dette er blot et lille udpluk, der viser, at
Hvidovre til trods for corona fortsat er en
kommune i udvikling og vækst. Der arbejdes med de nye byudviklingsområder og
det store erhvervsprojekt Holmene er fortsat i gang. Det er et projekt, der er drevet
af Hvidovre Kommune i tæt samarbejde
med ministerier, arbejdsmarkedets parter
og finansielle partnere – og i dialog med
andre kommuner.
Selve regnskabsresultatet viser et samlet
skattefinansieret resultat med et overskud
på 10,4 mio. kr., hvilket skal sammenholdes
med det oprindelige budgets forventning
om et underskud på 27,1 mio. kr. Afvigelsen
skal ses i forhold til et samlet driftsbudget
på 3,8 mia. kr. og udgør en positiv afvigelse på knap 2,6 promille, hvilket er meget
tæt på det oprindeligt budgetlagte.

Det samlede lille overskud dækker over
væsentligt større indtægter fra tilskud og
udligning, idet tilskud fra staten blev øget
væsentligt som konsekvens af kommunens corona-relaterede udgifter. Drifts
udgifterne er dermed en smule højere
end forudsat bl.a. som følge af corona-
relaterede udgifter til både ledighed og
ekstra personale, værnemidler mm. Ligeledes er der højere anlægsaktivitet, idet
det var regeringens ønske, at kommunerne ved fremrykning af disse understøttede
dansk erhvervsliv.
Hvidovre Kommunes kassebeholdning
var den 31. december 2020 på 539,7 mio.
kr. og den gennemsnitlige likviditet har i
2020 været på 633,7 mio. kr.

Helle M. Adelborg
Borgmester
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Fagcentrene har hver deres faglige opgave defineret ud fra en række borgerrettede
kerneopgaver, mens fællescentrene udfører støttefunktioner for hele organisationen;
det politiske niveau, direktion og fagcentre samt de decentrale kommunale institu
tioner/virksomheder.
Fællescentrene går på tværs i organisationen og løser de administrative fællesopgaver
så effektivt og ressourcebevidst som muligt.
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Økonomiudvalget har den 27. april 2021 aflagt årsregnskab for 2020 for Hvidovre
Kommune til Kommunalbestyrelsen.
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Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.

KOMMUNE
OPLYSNINGER

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.

PÅTEGNINGER

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet
til revision.
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Helle M. Adelborg
Borgmester

Nich Bendtsen
Kommunaldirektør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING

Til Kommunalbestyrelsen i 
Hvidovre Kommune
REVISIONSPÅTEGNING PÅ
ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for
Hvidovre Kommune for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020, jf. siderne
13-17 og 50-96 i årsregnskabet 2020,
der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt
regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:
• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på
175,8 mio. kr.
• Resultat af det skattefinansierede
område på 10,4 mio. kr.
• Aktiver i alt på 3.333,0 mio. kr.
• Egenkapital i alt på -685,9 mio. kr.
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene
i bekendtgørelse om kommuners budget
og regnskabsvæsen, revision mv.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse
med bekendtgørelse om kommuners
budget og regnskabsvæsen, revision
mv.
Vores konklusion er konsistent med vores
revisionsberetning til kommunalbestyrelsen.

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”. Vi er uafhængige af kommunen
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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der
ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser
som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.
Udover den lovpligtige revision, har vi
afgivet erklæringer på projektregnskaber,
andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver.
Der henvises til revisionsberetningens bilag, for en detaljeret oplistning af opgaver.
Vi blev af kommunalbestyrelsen første
gang antaget som revisor for Hvidovre
Kommune den 5. januar 2010 for regnskabsåret 2010 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 10
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år frem til og med regnskabsåret 2019.
Vi blev senest antaget efter en udbudsprocedure og fik senest revisionsaftalen
forlænget december 2019.
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 2020. 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.
Sociale udgifter med statsrefusion
Sociale udgifter med refusion består
hovedsageligt af overførselsindkomster.
Ud fra vores professionelle vurdering
er revisionen af området for de sociale
udgifter med statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den
finansielle revision, da der er væsentlige
udgifter på dette område, som refunderes
af Staten. Hvidovre Kommune er ansvarlig
for tilrettelæggelse af forretningsgange
og interne kontroller, som sikrer korrekt
sagsbehandling af borgernes rettigheder
til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller
delvis refunderes af Staten i henhold til
gældende love og regler.
Vi fokuserede på området, da reglerne på
området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer
for forretningsgange og sagsbehandling
samt overvåger, at disse bliver fulgt.

Vores behandling i revisionen
Vores væsentligste revisionshandlinger
vedrørende revision af sociale udgifter
med statsrefusion har været:
• Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante
interne kontroller på områder med
statsrefusion på det sociale område.
• Vi har gennemført revision af et antal
personsager til afdækning af, om der
sker en korrekt udbetaling af sociale
ydelser med refusion. Vi har udført
vores handlinger 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 Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets,
Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets
ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
• Vi har revideret statsrefusionsskemaet
for 2020.
Fremhævelse af forhold vedrørende
revisionen
Kommunen har i overensstemmelse med
kravene i bekendtgørelse om kommuners
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
medtaget det af kommunalbestyrelsen
godkendte årsbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020.
Disse sammenligningstal har ikke været
underlagt revision.

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 budgetog regnskabsvæsen, revision mv. 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 årsregnskab
et på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, med mindre 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. bekendtgørelse
om kommuners budget- og regnskabs

væsen, revision mv., 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. 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. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregn
skabet, 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,

15

Regnskab 2020

INDHOLDS
FORTEGNELSE

men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens
interne kontrol.

BORGMESTER
ENS FORORD

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen,
er passende, samt om de regnskabs
mæssige skøn og tilknyttede oplys
ninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

16

• 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 begiven
heder 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 Oplys
ninger. Andre Oplysninger omfatter
forordet, kommuneoplysningerne og
sektorbemærkningerne.
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 over
veje, 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 for
bindelse.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de disposi
tioner, 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 forbind
else ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til
væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom i denne udtalelse.

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.

Roskilde, den 15. juni 2021

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

BDO Statsautoriseret revisionsaktie
selskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor
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I Hvidovre Kommune har 2020 været et år
præget af indsatsen overfor Covid-19.
Den første linje i kommunens vision har
på en ny måde – mere end noget andet
– præget indsatsen på tværs af organisationen. Indsatsen over for Covid-19 har
med udgangspunkt i de centrale myndigheders anvisninger i praksis haft ”det
enkelte menneske” og ”den generelle
velfærd” som omdrejningspunkter. Det
skal forstås sådan, at kommunen inden
for anvisningerne har søgt de bedste og
mest hensynsfulde løsninger for borgerne i Hvidovre Kommune – så tæt på en
normalitet som muligt. Det har ikke været
let – men det har vist at Hvidovre Kommune som organisation også mestrer denne
type opgaver.
Nu er det ikke sådan, at alt har været Covid-19 relateret for Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen har fortsat arbejdet
med udmøntningen af den boligpolitik,
som blev vedtaget i 2019 og som er en
væsentlig milepæl i forhold til at sætte

retning for kommunens udvikling i de
kommende år.
En anden væsentlig milepæl i Hvidovre
Kommune er vægten på det forebyggende og helhedsorienterede arbejde, hvilket
fortsat viser sig at være det rigtige valg.
Et andet væsentligt område, der blev
taget yderligere fat på i 2020, var den klimarelaterede indsats. Eksempelvis igangsattes arbejdet med en stormflodsport for
at forebygge oversvømmelser i Hvidovre
ved stigende vandstand.
Hvidovre Kommune har en sund økonomi,
hvilket også fremgå af regnskabet. Der er
ikke tvivl om, at Covid-19 har sat sine spor
også på økonomien, hvilket gør 2020 til
et specielt år. Til trods for dette er det
lykkedes at fastholde den sikre styring
som fundament for at bevare og udvikle
den kommunale service til gavn for såvel
yngre som ældre og virksomheder.
Hovedtendenser i den økonomiske
udvikling
Økonomisk set har 2020 været et år med
fokus på udfordringerne på de specialiserede områder, på coronamerudgifter samt
på overholdelse af har været den centralt
udmeldte serviceramme. Årets anlægsniveau har været højere end de tidligere år.
Samlet udviser kommunens regnskabsresultat et overskud på godt 10 mio. kr.
2020 har været et år, hvor corona har haft
stor indflydelse både på servicedriftsområderne og på ledigheden i Hvidovre og
dette fortsætter også ind i 2021. Hvis vi

ser lidt frem i tiden, tegner der til gengæld
fortsat et billede af stigende udfordringer
som følge af stadig flere plejekrævende
ældre og flere børn samt økonomiske udfordringer på de specialiserede områder.
Det er udfordringer, som vi er opmærksomme på og som vi med rettidig omhu
fortsat skal imødegå.

tefinansierede nettodriftsudgifter, udviser et
overskud på 175,8 mio. kr. Ordinær driftsvirksomhed skal finansiere nettoanlægsudgifterne samt nettoafdrag på lån, som i
2020 har udgjort i alt 156,3 mio. kr.
Skatteindtægterne udgjorde i alt 2.880
mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. lavere end oprindelig budgetlagt, hvilket stort set udelukkende skyldes, at kommunen – med
aftale om Covid-19 mellem regeringen og
Kommunernes Landsforening (KL) – har
besluttet at udsætte opkrævningen af 2.
rate 2020 af dækningsafgift af erhvervsejendomme til 2021. Nettoindtægt fra
tilskuds- og udligningsordninger udgjorde
1.117,6 mio. kr., hvilket er knap 100 mio. kr.
mere end det oprindeligt budgetlagte og
skyldes hovedsageligt, at regering og KL i
foråret 2020 indgik aftale om kompensation for merudgifter som følge af corona
både til ledighed og ekstra personale, hygiejne, telte o.l. til samt momsrefusion og

Årets resultat

Årets resultat – som detaljeret kan ses
i regnskabsopgørelsen – opdeles i det
skattefinansierede område og brugerfinansierede område (affaldshåndtering).
Resultat af det skattefinansierede område
Resultatet af ordinær driftsvirksomhed, som
er defineret som de samlede indtægter fra
skatter og tilskud/udligning fratrukket skat-
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midtvejsregulering af bloktilskuddet som
konsekvens af vedtagne lovændringer.
De kommunale driftsudgifter inden for det
skattefinansierede område er opdelt i to
hovedkategorier: udgifter uden for servicerammen og udgifter inden for servicerammen. Udgifter uden for servicerammen
omfatter blandt andet overførselsindkomster, medfinansiering af sundhedsvæsnet og ældreboliger. Udgifter inden for
servicerammen udgør størsteparten af de
samlede driftsudgifter. Servicerammeudgifter fastlægges for kommunerne under
ét i en årlig aftale mellem regeringen og
KL for kommunernes økonomi for det
kommende år. Kommunerne under ét er
forpligtet til at overholde det fastlagte
udgiftsniveau inden for servicerammen.
Hvidovre Kommune har for 2020 en
serviceramme på 2.800,3 mio. kr., hvilket
svarer til, hvad servicebudgettet var ved
budgetvedtagelsen tillagt den kompensation, som kommunen modtager vedrørende lovændringer samt den reduktion, der

er foretaget som følge af et lavere pris- og
lønskøn end forudsat. I 2020 er der desuden tillagt kompensation for ekstraudgifter til corona på serviceområderne.
Det faktiske forbrug på serviceområderne
har været 2.786,5 mio. kr. og dermed et
mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. i forhold
til den udmeldte serviceramme, hvilket
svarer til knap 0,5 %.
Udgifterne, som ikke er omfattet af
servicerammen (overførselsindkomster,
medfinansiering af sundhedsvæsnet,
ældreboliger samt refusion af særligt dyre
enkeltsager) har udgjort netto 1.040,8 mio.
kr. mod oprindeligt budgetlagt 1.016,5 mio.
kr. og dermed ca. 24 mio. kr. højere. Langt
det meste vedrører den højere ledighed som konsekvens af nedlukning og
restriktioner. Merudgifterne er mere end
kompenseret i den tidligere nævnte aftale
mellem regeringen og KL.
Samlet set har driftsudgifterne på det
skattefinansierede område været ca. 16
mio. kr. højere end oprindeligt forudsat.
Coronapendemi har betydet meget i 2020
også på udgifterne til både personale,
telte, vaske og værnemidler, men også til
håndtering af den øgede ledighed.
Anlægsudgifterne udgør i alt 172,5 mio.
kr., hvilket er ca. 16,5 mio. kr. højere end
det oprindelige budget på 156 mio. kr.
og skyldes blandt andet fremrykning af
anlægsudgifter fra 2021 samt særskilt
køb af ejendommen Hvidovregade 51.

Anlægsindtægterne er på i alt 7,1 mio.
kr., hvilket ligger højere end det budgetterede niveau på 3,7 mio. kr. og skyldes
især merindtægter fra salg af grunde og
hjemfaldspligt.
Nettorenteindtægterne udgør 5,4 mio. kr.
og dermed 11,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes det lave renteniveau
samt kurstab.
Alt i alt kan det samlede driftsresultat på
det skattefinansierede område opgøres
til et overskud på 10,4 mio. kr. mod et
oprindeligt budgetteret resultat på -27,1
mio. kr. og altså ca. 37,5 mio. kr. bedre end
forudsat ved budgetvedtagelsen.
Resultat af det brugerfinansierede område
Affaldshåndteringsområdet er det eneste
brugerfinansierede område i Hvidovre
Kommune. Affaldshåndteringen havde i
2020 et samlet underskud på 13,4 mio.
kr., mens det oprindeligt budgetterede
resultat var et underskud på 5,3 mio. kr.
Det forøgede underskud skyldes, at der er
prioriteret ekstra personale til stabil drift
ved hjemtagelsen af affalds- og genbrugsordninger. Dertil kommer udskiftning af
dagrenovations- og genbrugsbeholdere til
private husstande, som ikke var forudsat i
det oprindelige budget.
Det samlede resultat
Det samlede resultat kan herefter opgøres
til et underskud på 3 mio. kr. Til sammenligning var der i det oprindelige budget for
2020 forudsat et underskud på 32,5 mio. kr.

Kassebeholdning
Kommunens kassebeholdning opgjort pr.
31. december 2020 var på 539,7 mio. kr.,
mens kommunens gennemsnitlige beholdning i 2020 har været på 633,7 mio.
kr. I den opgjorte kassebeholdning indgår
indefrosne feriemidler for perioden 1/9-19
til 31/8-20 for ca. 180 mio. kr. Disse skal –
som udgangspunkt – afregnes, når den
enkelte forlader arbejdsmarkedet.
Der var oprindeligt budgetlagt med et
forbrug af kassebeholdningen på 44 mio.
kr., mens regnskabet viser en forøgelse på
187,9 mio. kr. opgjort pr. 31. december 2020.
Forbrug sammenholdt med korrigeret
budget
Kommunens korrigerede budget er det
vedtagne budget korrigeret med de efterfølgende politiske vedtagne udgifts- og
indtægtsbevillinger i 2020. Det korrigerede budget svarer bevillingsmæssigt til det
forventede resultat.
De samlede driftsudgifter udviser et mindreforbrug på i alt 69,3 mio. kr. Mindrefor-
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brug på servicerammeområderne udgør i
alt 46,4 mio. kr., heraf knap 3,9 mio. kr. på
kontraktinstitutioner, 23,7 mio. kr. er puljer
og puljefinansierede projekter, mens der
på øvrig drift er mindreforbrug på 18,8 mio.
kr. Forbruget på kontraktinstitutioner og øvrig drift indeholder de ekstraudgifter som
corona har foranlediget ved årets nedlukning i form af særlige restriktioner, værnemidler, rengøring, telte, håndvaske og
ekstra personale. Disse udgifter er opgjort
til knap 28 mio. kr., hvoraf kommunen er
kompenseret med 13,8 mio. kr. fra staten.
Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet er på ca. 15 mio. kr., som dog skal
ses i sammenhæng med, at der er tilført
39 mio. kr. som følge af stigende coronaledighed. Det må derfor forventes, at der
– ved midtvejsreguleringen – kan ske en
reduktion af bloktilskuddet i 2021 – beløbets størrelse er dog endnu ukendt. Hertil
kommer et mindreforbrug på medfinansie-

ring af sundhedsvæsnet på ca. 11 mio. kr.
Årsagen hertil er endnu ikke kendt, idet
der generelt ikke er adgang til bagvedliggende data på dette område.
På institutionerne udgør mindreforbruget
i alt ca. 3,9 mio. kr. Kontraktinstitutionerne
har i løbet af 2020 afholdt coronarelaterede merudgifter på 18,1 mio. kr. og
institutionernes budgetter i 2020 er ikke
forhøjet tilsvarende. Kompensationen
opgøres i forbindelse med overførsel af
mer- og mindreforbrug til 2021. Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter
skyldes forskydninger i aktivitet mellem
regnskabsårene. De øvrige driftsområder
har ligeledes været påvirket af coronasituationen, idet det ikke har været muligt at
anskaffe og afvikle som forudsat. Mindreudgifterne vedrører især til IT, administration samt vedligeholdelsesbudgetter for
både bygninger og veje.
Også i 2020 har de specialiserede områder – børn, voksne og undervisning
– været særdeles udfordret, idet der har
været en markant stigende efterspørgsel
på ydelser på områderne. Dette fremgår
dog ikke af afvigelser i forhold til det korrigerede budget, idet områderne er tilført i
alt ca. 45 mio. kr. i tillægsbevilling.
I det oprindelige budget var anlægsudgiften budgetlagt med 156 mio. kr., mens det
korrigerede anlægsbudget var på 240,1
mio. kr. Der blev overført anlægsbudgetter fra 2019 til 2020 på 19 mio. kr. Der er
desuden givet tillægsbevillinger på ca.
65 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. vedrører

driftslignende projekter og herudover bl.a.
køb og indretning af Hvidovregade 51,
fremrykning af ventilation på Gungehusskolen samt bevilling til skader på Tumlehuset. Resultatet viser udgifter for 172,5
mio. kr. og dermed ca. 68 mio. kr. lavere
end forventet i det korrigerede budget og
skyldes periodeforskydninger. Mindreforbruget omfatter bl.a. Tumlehuset, Kirkebærhusets ombygning, nyt dagtilbud på
Bytoften, ventilation på Gungehusskolen,
ombygning af Holmegårdsskolen samt
etablering af supercykelsti.

ning var der i 2019 et personaleforbrug på
3.998,6 årsværk og dermed en samlet stigning på 154,2 årsværk svarende til ca. 3,9 %.

Anlægsindtægterne fra salg af grunde og
hjemfaldsmidler blev på 7,1 mio. kr., mens
budgettet var på ca. 12 mio. kr. Indtægter
fra salg af Parallelvej 47 er ikke indgået i
2020, idet ejendommen ikke sælges som
forudsat.
I det oprindelige budget var der et forventet kasseforbrug på 44 mio. kr., mens der
i det korrigerede budget var et forventet
kasseforbrug på 145,6 mio. kr. Forskellen
mellem det oprindelige og korrigerede
budget skyldes, at der – efter årets begyndelse – er givet tillægsbevillinger på
i alt 101,6 mio. kr. og heraf vedrører 87,4
mio. kr. overførsel af uforbrugte budgetter
fra 2019. Endelig er der givet tillægsbevillinger, der forøger budgetterne med 14,2
mio. kr. Forøgelse af budgetterne betyder
træk på kassen, mens nedjusteringer øger
kassebeholdningen.
Personaleforbrug
Det samlede personaleforbrug har i 2020
været på 4.152,8 årsværk. Til sammenlig-

Den samlede stigning i personaleforbruget omfatter stigninger på især fire områder. Forsyningsområdet som skal ses i
sammenhæng med hjemtagelse af dagrenovation. Undervisning og kultur som konsekvens af etablering af uddannelses- og
erhvervsvejledningen som erstatning for
det fælleskommunale UU-Center. Sociale
opgaver og beskæftigelse mv., hvor et
stigende antal børn i dagtilbud giver øget
personaleforbrug, flere plejefamilier samt
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stigende antal ydelser i hjemmeplejen.
En del af disse stigninger kan ligeledes
forklares med øgede personaleressourcer
som konsekvens af coronarestriktioner.
På fællesudgifter og administration er der
stigning, som vedrører jobcentret, miljø,
byggesagsbehandling samt specialiserede områder.
Befolkningen
Der var en nettobefolkningstilbagegang
på 76 personer i 2020, så det samlede
befolkningstal pr. 1. januar 2021 er på
53.451 personer. Dette er godt 50 borgere
lavere end forventet.
Befolkningsudviklingen er sammensat af
bevægelser i antal fødte og døde, nettotilflytning i forhold til andre kommuner samt
nettoindvandring fra udland.
I 2020 blev der født 599 børn, hvilket var
10 flere end i 2019. Antallet af døde steg
fra 483 i 2019 til 511 i 2020. Der var en
fraflytning til andre kommuner på 258 personer og en nettoindvandring fra udlandet
på 94.

Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis
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Ændring i
2020

Udsigterne for de kommende år viser en
fortsat vækst i antallet af borgere, hvilket
blandt andet skyldes forventninger om
mere nyt boligbyggeri i kommunen.
Forventninger til fremtiden
Hvidovre Kommune har i 2020 fortsat
arbejdet med udviklingen af Avedøre
Holme – kaldet Holmene. Arbejdet er
bredt funderet, hvilket betyder at det sker
i samarbejde med en lang række offentlige og private aktører og organisationer.
Holmene består i planlægningen af ni
øer og er fremtidens moderne erhvervsområde, der vil blive etableret i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme.
Med Holmene får hovedstadsområdet,
Danmark og Nordeuropa et nyt 3,1 mio.
kvadratmeter stort erhvervsområde med
plads til omkring 380 nye virksomheder,
hvor der bliver tænkt i nye, innovative og
grønne løsninger.
Efterspørgslen efter boliger I Hvidovre er
fortsat markant og stigende. Med igangsættelse af kommende års byggeprojekter, indenfor rammen af den vedtagne
boligpolitik forventes der fortsat befolkningstilvækst. Det skærper kravene til
kommunens service og infrastruktur. Krav
der skal kunne imødekommes indenfor
stadig strammere økonomiske betingelser.
Redegørelse for samfunds- og miljø
ansvar mv. (CSR)
Hvidovre Kommune tager samfundsansvar
i forbindelse blandt andet ved indkøb og
ved forvaltning af kommunens finansielle

aktiver. Det gør kommunen ved at stille
sociale og etiske krav til leverandørerne.
Vedrørende indkøb er der krav om at
leverandører og deres underleverandører
overholder de lovgivningsmæssige forpligtelser. Det gælder fx arbejdsmiljø, etisk
og socialt ansvar samt de love og rettigheder, der er i forhold til de grundlæggende ILO-konventioner om forbud mod bl.a.
tvangsarbejde, børnearbejde, arbejdsmiljø
og organisationsfrihed samt FN’s konven
tion mod korruption. Herudover stiller
Hvidovre Kommune, hvor det er relevant,
krav til opfyldelse af sociale klausuler
og arbejdsklausuler og siden 2019 har
Hvidovre Kommune gennem aftale med et
revisionsselskab foretaget opfølgning på
om kravene overholdes kontinuerligt
– dette arbejde videreudvikles i 2020.
Vedrørende kapitalforvaltning stilles der
krav om, at investeringerne sker etisk,

hvilket betyder, at investeringer, uanset afkastets størrelse, ikke må ske på
bekostning af den etiske ansvarlighed.
Det betyder blandt andet, at de virksomheder, som Hvidovre investerer i, ikke må
have omsætning inden for områderne,
tobak, våben, alkohol, voksenunderholdning, hasardspil og fossile brændstoffer.
Investeringer screenes kontinuerligt for
dette, samt for selskaber, som overtræder
internationale normer, herunder FN-konventioner, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
anti-korruption og miljøbeskyttelse. Desuden er det en forudsætning, at Hvidovre
Kommune kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt FN´s principper i
”UN Principles of Responsible Investment”
(UN PRI). Kapitalforvalterne har indarbejdet disse principper i kapitalforvalterens
arbejdsrutiner.
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Medarbejderne i kommunens jobcenter har i store dele af 2020 været hjemsendt og samtaler med mange
borgere har været afholdt enten telefonisk eller virtuelt via Teams. Det er således lykkedes at holde tæt kontakt til borgerne under nedlukningen, og mange borgere er heldigvis også kommet tilbage i job igen.
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Igangværende projekter
Hvidovre Kommune fik i 2019 midler til tre projekter med start ultimo 2019. Disse tre projekter har således
været i gang i hele 2020, men gennemførelse af projekterne har naturligvis været udfordret af nedlukningen
samt suspension af beskæftigelsesindsatsen. Dette har særlig udfordret muligheden for at aktivere borgere i

Igangværende projekter
Hvidovre Kommune fik i 2019 midler til tre
projekter med start ultimo 2019. Disse tre
projekter har således været i gang i hele
2020, men gennemførelse af projekterne
har naturligvis været udfordret af nedlukningen samt suspension af beskæftigelsesindsatsen. Dette har særlig udfordret
muligheden for at aktivere borgere i virksomhedspraktik og løntilskud, som ellers
er et kerneelement i de igangværende
projekter.

tværfaglig og er forankret i et indsatsteam
bestående af konsulenter med viden om
sundhed, familier, socialområdet, kulturmøder, virksomheder samt sagsbehandlere fra jobcentret.
Hvidovre Kommune søgte og fik ligeledes
midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR) til puljen ”Flere skal

Projektet ”Flere kvinder med indvandrer
baggrund i beskæftigelse” skal gøre
en ekstraordinær indsats for at sikre, at
ikke-vestlige indvandrerkvinder kommer
nærmere arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.
Projektet er finansieret af pulje fra Styrelsen for International Rekruttering og
Integration (SIRI) og løber fra september
2019 til udgangen af 2022. Indsatsen er
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med 2” i årene 2019-2022. Formålet med
puljen er at understøtte, at flest mulige
i målgruppen ”aktivitetsparate kontanthjælps- samt selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsesmodtagere” opnår helt
eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet
i form af lønnede timer.
Indsatsen i ’Flere skal med 2’ er grundlæggende den samme jobrettede indsats,
som kendes fra ’Flere skal med’, hvor
borgeren tildeles en personlig jobformidler, der bygger bro til arbejdsmarkedet.
Indsatsen i det nye ’Flere skal med 2’ er

suppleret med muligheden for at iværk
sætte en koordineret og tværfaglig indsats
– en såkaldt ’step up-indsats’. Step up-indsatsen er et nødgreb, der igangsættes, hvis
det i praksis viser sig, at hovedmodellen
ikke er tilstrækkelig. Dette bruges, når
det rette match mellem borger og virksomhed trækker ud, fordi borgeren har
helbredsmæssige eller familierelaterede
udfordringer, der står i vejen for job/uddannelse.
Kommunen har ligeledes fået midler fra
STAR til projekt ”Udvidelse af udvikling af
fleksjob II” i årene 2019-2021. Formålet
med puljen er at udvikle arbejdsevnen
hos personer ansat i fleksjob samt skabe
yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte personer ansat i fleksjob.
Andelen af fleksjobtilkendte, der modtager ledighedsydelser, var ved udgangen
af 2020 på 19 %.

Andelen har ligeledes været stigende i
2020 som følge af corona-nedlukningen,
og lå således på 23 % i foråret.
Det er centralt i projektet at støtte borgernes vej i fleksjob, så flere opnår beskæftigelse.
Integration
Hvidovre Kommune har i 2020 modtaget
én flygtning. Den nuværende kvote for
perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 er
ligeledes på én flygtning. Kvoten for den
kommende periode 1. april 2021 til 31. marts
2022 er for Hvidovre Kommune på nul.

generelle nedlukninger var ny ishal lukket
i april måned, og det var heller ikke muligt
at holde svømmehallen i Avedøre Idrætscenter åben på helligdagene.
Restriktioner og nedlukninger har påvirket besøgstallet for svømmehallerne og
skøjtehallen væsentligt. I svømmehallen
i Avedøre Idrætscenter har der været
17.326 færre offentlige besøgende i 2020
i forhold til 2019 og i svømmehallen i
Frihedens Idrætscenter er tallet 11.500.
For skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter
var der 12.744 færre besøgende end i

KULTUR OG FRITID
Kultur- og fritidsområdet har været stærkt
påvirket af restriktionerne og nedlukning
erne som følge af coronapandemien, der
bl.a. har betydet færre besøgende, flytning
og aflysning af arrangementer, men også
fokus på nye veje at nå ud til brugerne på.
Der blev i 2020 vedtaget en ny Kultur- og
Fritidspolitik, som der er arbejdet bredt
med på alle områder.
Udvidet åbning af skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter og udvidet åbning af
svømmehallen i Avedøre Idrætscenter
Der var fra 2020 afsat ca. 190.000 kr.
til udvidelse af sæsonen i ny skøjtehal i
Frihedens Idrætscenter og ca. 120.000
kr. til en udvidelse af åbningstiderne for
svømmehallen i Avedøre Idrætscenter
på udvalgte helligdage. På grund af de
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HvidovreBibliotekerne
Bibliotekerne blev lukket ned i foråret,
men havde i en periode op imod genåbningen udlån af bogposer. Der har i
alt været 244.571 fysiske udlån i de to
huse og 183.321 besøgende, fordelt med
140.127 på Hovedbiblioteket og 43.194 på
Avedøre Bibliotek og Kulturhus, et fald på
henholdsvis 36 % og 39 %. Til gengæld
har der været en stor stigning i udlånet
af digitale materialer med samlet 69.559
digitale udlån af film, e-bøger og lydbøger.
En stigning på hele 41 % i sammenligning
med 2019. Baseret på brugen af bibliote-

kernes hjemmeside i foråret estimeres der
et øget brug af denne. De 250.000 besøg
er dog anslået som følge af udfordringer
med levering af statistik fra leverandøren
siden august 2020. Dertil kommer 73.310
besøgende via app’en, en stigning på
cirka 20 % fra 2019.
Der har været afholdt 38 børnearrangementer for i alt 940 børn, og 50 arrangementer for i alt 1.907 voksne. Der har
været afholdt 44 biblioteksorienteringer
med i alt 1.399 deltagere og 39 klassebesøg med i alt 953 deltagere. Der var 38

de åbne perioder blev der bl.a. åbnet en
ny udstilling om Cirkus Arena i 65 år, afviklet et særligt coronaforløb for Hvidovres
skoler og i september blev artistfestivalen
TA´DAA afviklet. Under nedlukningen blev
fokus rettet mod de sociale medier, hvor
museet inspirerede til aktivitet, lavede
quizzer og fortalte historier fra cirkusverdenen.
På Forstadsmuseet blev der også tænkt
nyt under nedlukningen og fokus blev
i endnu højere grad flyttet til de sociale
medier ligesom museets grundlæggende
formidlingskoncept ”Historien i Gaden”
viste sit værd. Der blev produceret adskillige små film med lokalhistoriske fortællinger, der blev lavet ”før og nu billeder”,
som gav nye perspektiver på byen.
I efteråret var der bl.a. fokus på Poul
Sverrilds Ph.d., der fik folkelig udbredelse
igennem bogen og en foredragsrække
som en del af museernes matinékoncept.

udstillinger for voksne, 7 udstillinger for
børn, og hvad der svarer til 36 lektioners
kurser og IT-cafeer for voksne.
Forstadsmuseet og Cirkusmuseet
Besøgstallet for Cirkusmuseet blev næsten halveret til omkring 11.000 gæster. I
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Kulturaktiviteter i 2020
Nedlukningen af Danmark, berørte kulturog fritidstilbuddene i Hvidovre med aflyste
koncerter, teaterforestillinger, kulturugeaktiviteter og meget mere. Men der kom
også positive tiltag ud af nedlukningen.
Ud fra devisen om, at hvis borgerne ikke
kan komme til kulturen, må kulturen komme ud til borgerne – blev der tænkt i nye
baner, hvad angår nye fysiske og digitale
kunst- og kulturoplevelser. Her oplevede
vi bl.a. vandrende gademusikanter spille
for byens borgere, børnekunstudstilling i
byrummet, live streamet Sankt Hans-arrangement fra børneinstitutionen Solgården og plejecentret Dybenskærhave samt
digitale koncerter, foredrag m.m.
Ekstraordinære sommerferieaktiviteter
2020
Hvidovre Kommune modtog i juni måned
tilsagn om tilskud på 1.980.000 kr. fra Undervisningsministeriets Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som
følge af covid-19.

Hensigten med puljen var at udvikle
sommerferieaktiviteter målrettet skolebørn i alderen 6-17 år, som under forårets
nedlukning havde særligt vanskelige kår.
Mange af disse børn og unge var isolerede og stod uden sociale fællesskaber og
normale hverdagsrytmer med aktivitetstilbud, skole og pauser fra hjemmet.
Med midlerne fra puljen iværksatte
Hvidovre Kommune over 24 forskelligartede gratis aktiviteter med elementer af leg,
undervisning, fællesskaber og bevægelse.
Indsatsen blev realiseret i samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid, Center for
Skole og Uddannelse, Center for Børn og
Familier, Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv og Center for Sundhed
og Æ
 ldre og Hvidovre Kommunes institutioner, SFO’er, ungdomsskoler, foreninger
og andre eksterne samarbejdspartnere.
Administrationen vurderer indsatsen som
en succes, idet det lykkedes at engagere i
alt 1.493 børn og unge.

BØRN OG FAMILIER
Pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling i dagtilbud
I dagtilbuddene er der i 2020 fortsat
blevet arbejdet med at implementere den
nye styrkede pædagogiske læreplan. Den
nye læreplan skal styrke evaluerings- og
refleksionskulturen i dagtilbuddene med
henblik på at styrke kvaliteten i læringsmiljøerne. En række udvalgte medarbejdere kaldet ”faglige fyrtårne” samt alle
ledere har deltaget i kompetenceudvikling, og der er etableret strukturer og
netværk, der skal understøtte den videre
implementering.
Implementering af sprogvurderinger i
2- og 4-årsalderen er fortsat i 2020. En
række dagtilbud har deltaget i kompetenceudviklingsaktiviteter omhandlende nye
sprogvurderingsredskaber, og er begyndt
at anvende redskaberne i praksis. Implementeringen af de fælles redskaber er
en del af kvalitetsstrategien på området
kaldet ”For Fremtiden”.

dagtilbuddene modtager pr. indskrevet
barn.
Derudover er kommunen blevet tildelt
to statslige puljer, der ligeledes forbedrer normeringen. Puljen til indfasning af
minimumsnormeringer i 2020 på 5,4 mio.
kr. er fordelt til alle dagtilbuddene og
forbedrer normeringen generelt sammen
med den kommunale tildeling til bedre
normeringer. Midlerne svarer samlet set
til ca. 32 fuldtidsansatte pædagogiske
medarbejdere i dagtilbuddene.
Desuden er otte dagtilbud med mange
sårbare og udsatte børn og familier blevet tildelt en pulje til ansættelse af flere

Implementeringen af såvel den nye styrkede læreplan som sprogvurderingerne er
blevet vanskeliggjort af COVID-19-pandemien og de restriktioner, den har medført.
Det betyder, at implementeringen fortsætter i 2021-22.
Bedre normering i dagtilbud
I 2020 blev der tilført 5 mio. kr. til bedre
normering i dagtilbuddene. Midlerne blev
målrettet børnehaverne og tildelt dagtilbuddene via den budgettildeling, som
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pædagoger og pædagogiske assistenter
på 25,6 mio. kr. i 2019-2022. Ca. 9,4 mio.
kr. af denne pulje er udmøntet i 2020. Det
svarer til ca. 25 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere fordelt i de otte dagtilbud, svarende til gennemsnitligt lidt mere
end tre fuldtidsansatte pædagogiske
medarbejdere i hvert af disse dagtilbud.
Eksternt støttede projekter der bidrager
til en tidlig og forebyggende indsats
I 2020 er der implementeret indsatser
med ekstern finansiering fra Socialstyrelsen, som har bidraget til at styrke
den tidlige og forebyggende indsats.
Indsatserne retter sig bl.a. mod sårbare
gravide og sårbare familier med mindre
børn. Derudover er der implementeret en
model, der styrker samarbejdet mellem
familierådgivningen og familier med børn
med handicap.
Organisatoriske ændringer i dagtilbud
Vuggestuen Manegen blev pr. 1. januar
2020 omlagt til at være et kombineret

dagtilbud med både vuggestue- og børnehavepladser. Omlægningen er fortsat i
gang, men den har bidraget til at skabe en
større stabilitet i børnegruppen til gavn for
både børn, forældre og medarbejdere.
Børn og unge med særlige behov
På området for børn og unge med særlige
behov har der i 2020 fortsat været fokus
på den tidlige og forebyggende indsats.
På baggrund af den politisk vedtagne
vision for det specialiserede 0-18 års
område er der udarbejdet en specialfaglig
strategi ”Fælles børn – fælles ansvar”.
Strategien blev vedtaget af Børne- og
Uddannelsesudvalget i marts 2020. Visionen og strategien har til formål at sikre
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en helhedsorienteret, sammenhængende
og koordinerende indsats for det enkelte
barn og familie igennem hele barnets opvækst. Implementeringen af strategien er
blevet vanskeliggjort af årets nedlukning
og restriktioner. Det betyder, at implementeringen fortsætter i 2021-22.

SKOLE- OG FRITIDSHJEMS
OMRÅDET
Helhedsplan for fremtidens skolevæsen
I 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen
en helhedsplan for ny fremtidig skole

struktur i Hvidovre Kommune. Formålet
med planen er at sikre pædagogisk,
fagligt og økonomisk bæredygtige skoler,
som er forberedte på at imødekomme den
fremtidige udvikling og udfordringer.
I 2020 er der arbejdet med at udarbejde
et forslag til principper for skoledistriktsændringer. Principperne har til formål at
skabe gennemsigtighed for brugerne
og at sikre, at der kan træffes politiske
beslutninger om distriktsændringer ud fra
et fagligt funderet grundlag. Principperne
forventes godkendt i 2021.
I forbindelse med helhedsplanen for
fremtidens skolevæsen blev det godkendt
at sammenlægge 10. klassecenteret og
Hvidovre Ungdomsskole i Enghøjhuset for
at skabe et sammenhængende ungdomsmiljø. Sammenlægningen blev en realitet
pr. august 2020.
Hvidovre Heldagsskole blev oprettet 1.
august 2020. Hermed blev Sporet fra Enghøjhuset og Gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen samlet under ét tag. Heldagsskolen
har tre afdelinger; en afdeling for børn med
socioemotionelle vanskeligheder, en for
børn med ADHD-problematikker og en
dagbehandlingsafdeling. Målet med udvidelsen af kommunens specialskole er at
udvikle fleksible tilbud, hvor læringsmiljøet
tilpasses det enkelte barn, og hvor der er
bedre mulighed for holddeling efter elevernes niveau og kognitive profil. Sammenlægningen muliggør, at medarbejderne kan
arbejde differentieret med både elevgrupper og elevernes individuelle behov.
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I 2020 og 2021 undersøges muligheden
og behovet for profilskoler i Hvidovre
Kommune. Formålet er at understøtte et
mere lige søgemønster til alle ni skoler. Projektet tager afsæt i den enkeltes
skoles muligheder og visioner. Projektet
er i modningsfasen og forventes udrullet
henover en årrække.
Budgettildelingsmodel for inklusion på
skolernes almenområde
Der er vedtaget en ny budgettildelingsmodel, som vedrører midler til inklusionsfremmende aktiviteter i almenskolen. Den
nye model ændrer ikke ved den samlede
budgettildeling, men der er ændret på tildelingsprincipperne for at skabe en mere
fair og gennemsigtig fordeling af midler
mellem skoler.

jævnfør Datatilsynets krav fra d. 23. september.
Der er igangsat et arbejde med medarbejder- og lederrepræsentanter om at
få udarbejdet et fælles arbejdsgrundlag
og vision for PLC i Hvidovre. Heri indgår
fælles forståelse af retningen for digital
læring, inddragelse af nye teknologier
samt datasikkerhed.

PLC, Digital læring og kommunikation
ml. skole/klub og hjem
Center for Skole & Uddannelse er i 2020
kommet i mål med tidligere beskrevne
projekter for PLC (Pædagogisk Lærings
Center) og digital læring.
I 2020 har Center for Skole og Uddannelse haft fokus på at skabe et styrket
og fælles udbud af fagportaler med
inddragelse af relevant fagpersonale på
skolerne.
Klubberne i Hvidovre er kommet på Aula
og har fået nye hjemmesider, hvilket er
med til at sikre, at forældrene har én
fælles indgang til info på området. Alle
Hvidovre institutioners hjemmesider er
gennem 2020 blevet gjort tilgængelige

På rådhuset etableres et fagligt udviklingscenter. Målet er at skabe inspirerende og
fleksible rammer, der kan indrettes til at
afprøve læringsmiljøer, arbejdsmetoder og
-former som er tidssvarende, fremtidsorienteret og vedkommende.
Der samarbejdes med Hvidovre Biblioteker om at skabe et fælles forløb på tværs

af skoler og biblioteker, som giver elever
større læselyst og indblik i nye teknologier.
ICDP (InternationalChildDevelopmentProgram)
ICDP handler om lærere og pædagogers
relationskompetence. Det er bygget op
over en model for samspil mellem barn og
professionel. Det pædagogiske personale er siden 2015 blevet uddannet i de
redskaber, der knytter sig til ICDP, og de
sidste to år har der været implementeringsforløb på de enkelte skoler. Projektet
blev afsluttet i marts 2020. Det er nu skolernes egen opgave med støtte fra centret
at fastholde arbejdet med lærere og pædagogers relationskompetence. Fagligt
Center understøtter løbende uddannelse
af nyansatte lærere og pædagoger, mens
understøttelse af ICDP er forankret i
skolernes ressourcecentre. Fremadrettet
vil ICDP ikke fortsat blive betragtet som et
projekt, men som en del af normal drift og
som en naturlig del af sproget omkring og
tilgang til relationskompetence.

dinatorerne får et kompetenceløft, bestående af Feedback Informeant Threatment
(FIT), AMBIT og mentaliseringsbaseret
tilgang. Alle skoler kan søge om midler til
en fleksibel indsats. Indsatserne evalueres
løbende.
Multisensorisk læseindlæring
”LæseKlar”
”LæseKlar” er et forskningsprojekt med
fokus på læsning i samarbejde med VIVE
og den svenske udvikler og producent
Anna Isaksson. Der arbejdes med materialer og metoder, som er målrettet børn i
gul eller rød position i sprogvurderingerne ved starten af 0. klasse. VIVE udfører
følgeforskning og har modtaget penge
fra TRYG-fonden. Metoden og materialet
er nu udrullet på alle kommunens skoler.
Projektet er afsluttet i Hvidovre. Metode
og materialer tilhører nu skolerne og kan
frit benyttes fremadrettet.

Fleksible Indsatser
I budget 2020 blev der givet 5 mio. kr. til
Fleksible Indsatser. Formålet med Fleksibel Indsats er at styrke inkluderende
læringsmiljøer for børn og unge, der er i
mistrivsel, så de kan forblive i almenskolen. De fleksible indsatser tilpasses det
enkelte barns eller børnegruppes udfordringer og forudsætninger, og der kan
igangsættes en bred vifte af indsatser.
Varigheden på en fleksibel indsats er 16
uger. Hver skole har en FI-koordinator, der
løfter og håndholder indsatserne. FI-koor-

37

Regnskab 2020

INDHOLDS
FORTEGNELSE
BORGMESTER
ENS FORORD
KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

38

Ordblindekoordinatorer
Der uddannes to ordblindekoordinatorer
på hver af kommunens skoler, samt en fra
Hvidovre Ungdomsskole og Hvidovre
Heldagsskole. Ordblindekoordinatorerne
skal rådgive og understøtte lærerne i
almenundervisningen fagligt samt praktisk
i henhold til undervisning af ordblinde, og
elever med store læsevanskeligheder.
Ordblindekoordinatorerne skal også styrke
ordblinde elevers skriftsproglige kompetencer og tro på, at de kan mestre skolens
læse- og skriveopgaver, så mulighederne
for senere ungdomsuddannelse forbedres.
Konkret skal ordblinde elever tilegne sig
strategier, der gør eleverne i stand til at
lære det samme som deres klassekammerater. 20 kommende ordblindekoordinatorer startede på først modul i september
2020. Det forventes, at der starter 20 på
modul to i februar 2021. Uddannelsen
forventes afsluttet i december 2021.

SUNDHED OG ÆLDRE
Forhøjelse af frivillighedspulje (§ 18)
Det primære kriterie for at modtage §
18-midler er, at foreningerne har et socialt
formål med det frivillige arbejde. Kriterierne for § 18-midler vedtages lokalt i kommunerne.
§ 18 puljen til det frivillige sociale arbejde
i Hvidovre Kommune blev i 2020 øget
med 400.000 kr. Puljen blev dermed
øget til 988.830 kr. Der blev bevilget
765.425 kr., hvoraf 618.847,05 kr. blev
udbetalt.
I 2020 modtog 48 projekter tilskud
fra frivillighedspuljen. Projekterne var
fordelt på 37 forskellige foreninger. De
bevilgede midler blev fordelt til følgende
målgrupper:

Målgruppe

Antal projekter/
foreninger

Nye projekter/
foreninger

Børn, unge og familier

9

5

143.825 kr.

Ældre

16

1

259.900 kr.

Beløb

Handicap

4

1

31.000 kr.

Sygdom

7

0

82.100 kr.

Ensomme

2

0

32.000 kr.

Misbrug

3

0

99.500 kr.

Kriseramte

4

3

92.500 kr.

Andet

3

0

24.600 kr.

Administrationen peger på, at én af årsagerne til, at der er blevet udbetalt færre
midler end der blev bevilget i 2020, kan
skyldes, at der, som noget nyt, blev stillet
krav til foreningerne om oprettelse af et
cvr-nummer til udbetalingen. Det lykkedes ikke for alle ansøgere og Hvidovre
Kommune har i disse tilfælde ikke kunnet
udbetale de tildelte midler.

med ansættelse af en sygeplejerske. Sygeplejevisitationen har derfor nu forøgede
ressourcer og højnede faglige kompetencer til at kvalitetssikre, koordinere og
planlægge de konkrete sygeplejeopgaver
i borgerforløbene. Sygeplejevisitationen
varetager ligeledes kommunikationen
med interne og eksterne samarbejdspartnere, som fx hospital og praktiserende

Administrationen formoder, at en del § 18
midler vil blive tilbageført eller overført
til 2021, da store dele af foreningslivet
har været nedlukket i 2020 som følge af
coronavirus.
Styrkelse af kommunens sygepleje i
2020
I 2020 blev Sygeplejen tildelt 5 mio. kr. til
lokal sygepleje i Hvidovre. Budgetmidlerne var målrettet sygepleje til de borgere,
der har brug for sygepleje, fx efter at de er
kommet hjem fra hospitalet.
Sygeplejen har anvendt de tilførte midler
til opnormering i sygeplejevisitationen
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Mængden og kompleksiteten af sygeplejeopgaverne i kommunen er steget de seneste år. Sygeplejen har måttet opnormere
på medarbejderressourcer og opkvalificere medarbejdernes faglige kompetencer.
Indsatsen har særligt været målrettet
SOSU-assistenter i Hjemmeplejen.
Hjemmeplejen og Sygeplejen har siden
2018 kontinuerligt arbejdet med videredelegering af ikke-komplekse og stabile
sygeplejeopgaver fra sygeplejen til SO-

SU-assistenter i Hjemmeplejen. Dette er
sket for at udnytte sygeplejerskekompetencerne til de mest komplekse opgaver,
og for at nedbringe antallet af forskellige
medarbejdere, der kommer i den enkelte
borgers hjem. SOSU-assistenter i Hjemmeplejen kan løse både ikke-komplekse
sygeplejeopgaver, praktisk bistand og
personlig pleje eksempelvis hos en borger, der både får gjort rent, får hjælp til at
få doseret medicin og hjælp til bad.

TRAFIK OG EJENDOMME
Dagtilbud- og skoleområdet
Planlagte projekter for Kirsebærhuset og
Bytoften er igangsat. Ved Kirsebærhuset
er tidligere lærerforeningshus nedrevet
for at give plads til en ny tilbygning i forbindelse med eksisterende institution. På
Bytoften 29 er der dels nedrevet en bygning og igangsat renovering i resterende
del af den tidligere politistationsbygning.
Begge dagtilbud forventes afleveret til
ibrugtagning i januar/februar 2022 med
de nye faciliteter.
På Holmegårdskolen er opførelse af
indskolingsbygning i gang og genhusningspavilloner er opsat og ibrugtaget på
græsplænen.
På Gungehusskolen er der etableret
ventilation og solafskærmning i hovedbygningerne på baggrund af et påbud fra
Arbejdstilsynet.
På Klub Nord er der fundet anledning til at

se på alternative løsninger for udvidelsen.
Dette arbejde pågår nu.
Kulturområdet/Fritidsområdet
Avedøre Ridecenter blev lovliggjort i
henhold til den nye Hestelov, som trådte i
kraft i 2020.
På Risbjerggårdgrunden er den store
sal nedrevet for at give plads til det nye
Kulturhus. På selve Risbjerggård er de
indledende renoveringsarbejder igangsat
for at forberede bygningen til den kommende sammenbygning med det nye
Kulturcenter.
Ældre og Sundhedsområdet
For Parallelvej 47/bofællesskab er der
udarbejdet dispositionsforslag i samarbejde med DAB, forretningsfører for Hvidovre
Almennyttige Boligselskab, samt Handicap og Psykiatri.

Hvidovregade 51 blev i året anskaffet med
henblik på – sammen med Aktivitetscentret på Hvidovregade – at have et samlet
ældrekulturcenter.
Broer
Stitunnel under Stamholmen, der forbinder parkområder med kyst og diger er
blevet renoveret.
Holmegårdsskolen
Der er etableret ny legeplads.
Veje
Der er etableret fartbegrænsende vejbump på Egevolden.
Vej- og stibelysning
Der er udskiftet vejbelysningsarmaturer
på Rebæk Allé, og udskiftet belysning i
stitunnel under Avedøre stations forplads, begge steder til LED lavenergi
armaturer.
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Engstrandslinjen
Som en del af kommunens klimaindsats er
første skybrudsprojekt etableret i Engstrandslinjen langs Papegøjestien suppleret med ny stibelysning på Papegøjestien.

PLAN OG MILJØ
Et grønnere Hvidovre
Klimaforandringerne forventes at give
våde vintre med mindre frost, tørre og
varmere somre, højere vandstand i havet
og stigende terrænnært grundvand. Desuden forventes mere ekstremt vejr i form
af skybrud, storme, stormflod og hedebølger. Kombinationen af disse ting kan få
alvorlige konsekvenser i fremtiden, hvis
ikke vi tilpasser vores byer/byen til disse
forandringer.
Med god planlægning kan klimatilpasning
både sikre mod oversvømmelse og være
med til at udvikle byen med spændende,
grønne byrum og indbydende steder at

opholde sig. Fordi der er store omkostninger ved klimatilpasning, er det også vigtigt
at prioritere så midlerne bliver brugt hvor
det gør størst gavn.
Klimatilpasning i Hvidovre
Hvidovre Kommune har stort fokus på
klimatilpasning. Strategien for klimatilpasning er ambitiøs, og der er allerede
mange initiativer i gang for at opnå målet
om et ”klimarobust Hvidovre”, bl.a. stormflodssikring i Kalveboderne og klimatilpasning ved Papegøjestien. Med klimarobust
forstås at byen skal være indrettet, så
klimaforandringerne ikke volder skader på
fx bygninger og veje. Der bør også tænkes i fleksible løsninger, der kan tilpasses
i takt med øget behov og som samtidigt
kan varetage flere funktioner, så de både
har værdi i hverdagen og kan sikre byen i
ekstreme vejrsituationer.
Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014. Strategien fokuserer på
fem områder som er vigtige når vandet
skal håndteres. De fem områder beskrives
nedenfor:
Klimatilpasning af det eksisterende
kloaksystem
Store dele af kloaksystemet er anlagt for
mere end 50 år siden. Der er derfor ikke
plads til den kraftige regn, som er en del
af klimaforandringerne. Når der ikke er
plads i kloakkerne, vil spildevandet komme op på overfladen eller der sker overløb, så urenset spildevand ledes ud i Har-

restrup Å og Kalveboderne. Derfor skal de
eksisterende kloakker gøres større for at
håndtere det ekstra vand. Når vi samtidig
bygger mere i Hvidovre, er der mere vand,
der skal håndteres i kloakken. Det betyder
at der er yderligere behov for udbygning
af kloakken og arbejde med løsninger der
skiller kloakvand og regnvand. Klimatilpasning af det eksisterende kloaksystem
omfatter både anlæg af større kloakrør og
lokale overfladeløsninger som bassiner,
hvor vandet kan være i mens der er kraftig
regn. Fordelen ved denne slags løsning er,
at det samtidig giver plads til mere natur
og rekreative områder i byen. Et foreløbigt
skøn over omkostningerne er på 1,6 mia.
kr. fordelt over de næste 30 år (gennemsnitligt 54 mio. kr./år), som finansieres over
taksten til HOFOR.
Oversvømmelse ved skybrud
Skybrud er så kraftig regn, at der hverken
er plads nok i kloakkerne eller kan nå at
sive ned i jorden på overfladen. Ved skybrud vil der derfor være store mængder
vand på overfladen, der strømmer mod de
laveste steder og giver oversvømmelser.
Kunsten er altså at lede skybrudsvandet
hen, hvor det ikke gør skade. Enten kan
vandet løbe væk i fx store grøfter eller
render eller det kan forsinkes, så det
opholder sig midlertidigt i fx sænkede parkeringspladser eller grønne områder. Herefter ledes det til kloakken så snart der
er plads. Der er fokus på lokale løsninger
på overfladen som ofte er billigere end
store rør under jorden og som samtidig
kan give flere rekreative områder og mere
natur i byrummet. Et foreløbigt skøn over

omkostningerne er omkring 500 mio. kr.
fordelt over de næste 30 år (gennemsnitligt 17 mio. kr./år), der primært finansieres
over taksten til HOFOR.
Terrænnært grundvand
Stigning i det grundvand som står højt
(terrænnært grundvand) skyldes bl.a.
den stigende årlige regnmængde og det
stigende havvandsniveau. Det betyder
at der i perioder “står vand på terræn”,
hvilket betyder, at vandet trænger op
på overfladen samtidigt med, at nogle
grundejere oplever vand i deres kældre.
Omfangsdræn kan være en løsning for
den enkelte husejer, men det kan være
dyrt og skubber udfordringen med for
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meget vand videre til kloaksystemet.
Der arbejdes på at få mere data om det
terrænnære grundvand i Hvidovre, så de
rette løsninger kan findes. Det er vigtigt
at udfordringerne med det terrænnære
grundvand ses i sammenhæng med de
andre klimatilpasningsudfordringer. Et
foreløbigt skøn over omkostningerne til
undersøgelser er 0,3 mio. kr. om året, som
finansieres over skatten i 2021.
Oversvømmelse ved stormflod
Stormflod anses for den største enkeltrisiko for Hvidovre. Kommunen ligger ud til
kysten og når der kommer stormflod, er
store dele af kommunen i overhængende
risiko for oversvømmelse. Risikoen for
stormflod stiger fordi klimaforandringerne både giver kraftigere storme og øget
vandstand i havet. Ved selv små stormfloder vil store områder oversvømmes, og
ved større stormfloder forventes oversvømmelser på både Avedøre Holme og i
flere boligområder. Der forventes skader
for 2,5 mia. kr. over de næste 100 år og
stor risiko for Avedøre Holmes mange
virksomheder og dertilhørende 10.00012.000 arbejdspladser. Derfor arbejdes
der intenst med hvordan vi sikrer mod
stormflod fra syd. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Københavns Kommune, som
også vil blive hårdt ramt af stormflod fra
syd. Omkostningerne er ca. 3 mia. kr., hvor
der arbejdes på en model for fordeling
af omkostningerne, så alle der får nytte
af sikringen også betaler. Der er dialog
med staten, infrastrukturselskaberne om
finansieringen. Der er også dialog med
bl.a. Tårnby og Dragør.

Oversvømmelse fra Harrestrup Å
Hvidovre ligger nederst på Harrestrup Å
og modtager derfor vand fra alle de andre
kommuner, der ligger langs åen. Under
skybrud kan der være tale om meget
store mængder vand, der kommer meget
hurtigt og kan give store oversvømmelser
i Hvidovre. Derfor er et omfattende tværkommunalt arbejde i gang, hvor Hvidovre
Kommune arbejder sammen med de andre kommuner, der ligger langs Harrestrup
Å, om at sørge for at skybrudsvandet kan
ledes væk uden at give skader. Omkostningerne for projektet er ca. 1,1 mia. kr.,
der er fordelt imellem de 10 kommuner og
deres forsyningsselskaber og finansieres
over taksten til HOFOR. Arbejdet er allerede planlagt at starte i Vigerslevparkerne
indenfor de næste år.
Byplanlægger
Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2020 at afsætte midler til ansættelse
af yderligere et årsværk til byplanlægning med henblik på at udarbejde nye
lokalplaner for de parcelhusområder, der
stadig er omfattet af forældede byplanvedtægter. Hensigten er, at alle disse
byplanvedtægter inden for en kortere
årrække skal være erstattet af nye lokalplaner, der giver grundejerne mulighed
for at bygge større huse end hidtil. Den
ekstra ressource har medvirket til, at der
i 2020 kunne udarbejdes tre nye parcelhuslokalplaner, nemlig Lokalplan 237 for
Ny Hvidovre, Lokalplan 339 for Brostykkevej/Hvidovrevej/Gammel Køge Landevej, samt Lokalplan 341 for den nordlige
del af Strandmarkskvarteret. Også i 2021

forventes der udarbejdet tre nye lokal
planer for parcelhusområder.

ter ”cykellegedagen” foran rådhuset og
”TimeCross”-løbecykel-løbet på Hvidovre
Stadion vil forsøges gennemført igen. I
Cykelby Hvidovre 2.0 øges ambitionerne i forhold til inddragelse af borgere,
foreninger og andre relevante samarbejdspartnere i konkrete opgaver. Fx er
det planen at afholde et cykelløb i 2021
i samarbejde med en lokal cykelklub,
og der vil blive afprøvet en ordning med
elcykler til udlån for borgerne. Desuden
skal der også internt etableres et bredere
samarbejde og sammenhæng med kommunens andre indsatser inden for temaer
som grøn mobilitet, bæredygtighed og
sundhed.

DIGITALISERING, KOMMUNIKA
TION OG ERHVERV
Cykelby Hvidovre
Cykelby Hvidovre går i 2021 ind i sin
anden 3-årige projektperiode, og projektet skal bygge på aktiviteterne fra første
periode med fokus på cykling i daginstitutioner, forbedring af cykelparkerings
forhold og generel bedring af vilkårene for
kommunens cyklende medarbejdere.
Der vil fortsat blive arbejdet med at gøre
cyklen til en naturlig del af børns liv så
tidligt som muligt, og på at skabe gode
vilkår for cykling i Hvidovre generelt. De
kendte og velbesøgte børnearrangemen-
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I 2020 er der hjemhentet ekstern finansi
ering for 62.470.820 kr. fordelt på 24 projekter. Den tilsvarende statistik for 2019
var ca. 65 mio. kr. fordelt på 19 projekter.
Flertallet af projekterne, der er hjemhentet midler til i 2020, har periodiserede
budgetter, der typisk strækker sig over
2-3 år. Tilsvarende gør sig gældende for
de indsatser, der blev hjemhentet midler
til i 2019. Således viser fig. 1 den samlede
eksterne finansiering i perioden jan. 2017
til 5. feb. 2021 fordelt efter projekternes
periodiserede budgetter frem til 2024.
Kommunikation med borgerne
I 2020 har en stor del af kommunens
kommunikation drejet sig om at informere
borgerne om corona-virus, forebyggelse
af smittespredning, test, konsekvenser

af nedlukninger, justering af kommunens
service og tilbud osv. Mange forskellige
kanaler og platforme er blevet benyttet 
– og også lidt anderledes end tidligere.
Hvidovre Avis er fortsat en væsentlig
kanal, hvor kommunen har en ugentlig annonce med borgerinformation og leverer
input til det redaktionelle indhold.
Dernæst har hvidovre.dk været en væsentlig kanal for information til borgerne
i 2020. Her er al relevant information om
corona-virus og kommunens drift løbende – og ofte dagligt - blevet opdateret på
både dansk og engelsk, og her har man
kunnet finde links, materialer og videoer
om corona på flere forskellige sprog.

Ny coronavirus
kyt dig selv og andre

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

På hvidovre.dk og kommunens ca. 80
brugt til at sende besked til alle borgere
institutions- og kampagne-websider er der om, at de skulle lade sig corona-teste
desuden som hidtil blevet informeret om
inden jul.
kommunens ydelser. Hvidovre.dk er tillige
borgernes og erhvervslivets adgang til
kommunens selvbetjeningsløsninger på
Vask
dine hænder
tit
Host eller nys i dit ærme
borger.dk
og virk.dk.

eller brug håndsprit

– ikke dine hænder

Ny coronavirus
Hold
afstand!
Nydig
coronavirus
Beskyt
selv og andre

Kommunens facebook-side er også fortsat
en vigtig kanal, og den mulighed for dialog
og spørgsmål-svar, som platformen giver,
bliver flittigt brugt af borgerne. Antallet af
følgere er steget fra 5.700 følger til 6.800
følgere i løbet af 2020, og rækkevidden
af kommunens opslag ligger generelt på
mellem 2000 og 5000 personer. Enkelte
opslag når pga. borgernes interaktion ud
til rigtig mange flere facebook-brugere. Fx
har et opslag med en musikvideo produceret i samarbejde mellem Sundhedscentret og en efterskole i maj 2020 nået en
tryk, kindkys
Vær90.000
opmærksom
rækkevidde på knap
personer,på
og
egræns den
rengøring
– både
hjemme
en live-optagelse
fra Sankt
Hans-arrangeog arbejdspladsen
Dybenskærhave
kontakt ment på Solgården
og på
nåede knap 30.000 personer.

k

Beskyt dig selv og andre
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt digspreder
selv og sig
andre
med
gode
råd.
Ny coronavirus
typisk
pådisse
steder
med
mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme
– ikke dine hænder

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme
– ikke dine hænder

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre
Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre
Beskyt dig selv og dem du er tæt på
Hold afstand
mod smitte med coronavirus
-ved
bedatandre
hensyn
holde tage
god afstand.
Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt
Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

Vær opmærksom på
rengøring – både hjemme
og på arbejdspladsen
Vær opmærksom på
rengøring – både hjemme
og på arbejdspladsen

Hold afstand
- bed andre tage hensyn
Hold afstand
- bed andre tage hensyn

coronasmitte.dk

sst.dk/corona

coronasmitte.dk

sst.dk/corona

I 2020 blev der trykt en del informationsmateriale om corona, ligesom kommunens SMS-løsning, som bruges primært
LinkedIn bliver brugt til branding af
i krise- og beredskabssituatione
r, blev
Hvidovre
Kommune
arbejdsplads
Ny
coronavirus
spreder
sigsom
typisk
på steder med
2020_havneplakat_corona_hold afstand.indd 1

11-06-2020 14:59:07

mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.
sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.
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og som kanal til potentielle ansøgere til
ledige stillinger i Hvidovre Kommune.
Antallet af opslag på LinkedIn-profilen
ligger på 2-4 opslag om ugen – primært
med henvisning til aktuelle stillinger. Antallet af følgere på Hvidovre Kommunes
LinkedIn-profil er i løbet af 2020 steget
fra 3.900 følgere til knap 4.700 følgere.

Erhvervsmøder og virksomhedsevents er
blevet aflyst
Et stort anlagt fælles erhvervsmøde i
marts om bæredygtighed med 75 tilmeldte virksomheder måtte desværre aflyses
pga. corona. Både firmaløbet Holmestafetten i maj og ”Mød en virksomhed” i november måtte også aflyses pga. corona.

På Instagram har kommunen nu 1.361
følgere, på Twitter 764 og på YouTube 140.
På alle tre kanaler er det en lille stigning i
forhold til 2019.

Erhvervsnyhedsbreve
Der blev i 2020 udsendt 9 udgaver af
det digitale nyhedsbrev Erhvervsnyt. Det
sidste i 2020 blev sendt til cirka 2200
modtagere. Det er primært virksomheder
i Hvidovre, som modtager Erhvervsnyt,
men også virksomheder og organisationer
udenfor Hvidovre abonnerer på nyhedsbrevet. Hyppigheden af udsendelser blev
sat op lige efter nedlukningen af Danmark
i marts, i et forsøg på at informere om og
hjælpe virksomhederne med viden om og
hjælp til at søge om fx hjælpepakker. Den
første udsendelse efter nedlukningen blev
sendt til 1847 personer og åbnet af 837.

Erhverv
Nytårskur
Nytårskuren blev pga. corona i år erstattet
med en video-nytårshilsen fra Borgmester
en og Kommunaldirektøren. Nytårshilsnen
blev sendt til (knap 2500 personer) samarbejdspartnere, husets venner og til alle
virksomheder i Hvidovre Kommune. Årets
nytårsraket blev også uddelt på videoen
og gik til den socialt ansvarlige virksomhed, GladTeknik.

Støtte og fortsat kontakt med virksom
hederne under corona
Kommunen har forsøgt at hjælpe virksomhederne på flere områder bl.a. ved
tilbud om straksbetaling af regninger,
udsættelse af betaling af dækningsafgift
for erhvervsejendomme og fremrykning af
håndværksopgaver.
Erhvervs- og Vækststrategi
Kommunalbestyrelsens Erhvervs og
vækststrategi 2020-2023 er kommet
godt i gang med flere nye indsatser. I
handleplan 2020 er der blevet igangsat

en del aktiviteter bl.a. med understøttelse
af den lokale detailhandlen, vedtagelse
af servicemål for erhvervsbetjeningen og

udfordringer kommunen står overfor. Der
er i 2020 etableret et tværgående netværk af medarbejdere og ledere, og der
er bl.a. arbejdet case-baseret med etablering af ungeråd og rekruttering i døgnrehabiliteringen. Der er et Innovationsråd,
der består af en direktør, tre centerchefer
og tre ledere, som leder indsatsen og et
sekretariat Innovationsteamet der er tovholdere for indsatsen. Corona-restriktion
er har bl.a. krævet nytænkning i dialogen
med borgerne og det første hybride borgermøde, hvor der både var borgere der
deltog digitalt på Teams og borgere, der

etablering af partnerskab med Industri- og
Grundejerforeningen Avedøre Holme om
udvikling og forskønnelse. I partnerskabsaftalen afprøves en ny måde at samarbejde
om udvikling og forskønnelse af områd
et på. Partnerskabet indledes med et
vejsamarbejde med virksomhederne på
Jernholmen og Hammerholmen. Vejsamarbejdet faciliteres af BIDdanmark (Business
Improvement District). I 2021 forventes det
at der igangsættes konkrete og synlige
aktiviteter i området i samarbejde med
virksomhederne.
Innovation og samskabelse
Indsatsen for at styrke innovation og samskabelse med borgere og virksomheder
skal bidrage til at løse nogle af de store
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var fysisk tilstede i Kometen. Der har også
været mere fokus på den innovative og
samskabende vinkel i en række eksternt
finansierede udviklingsprojekter.
IT & Digitalisering
GDPR – Persondataforordningen
Der er stort fokus på, at alle ansatte
i kommunen skal være bekendt med
reglerne i persondataforordningen og det
ansvar man har som medarbejder for sikre
borgernes data. Der tilbydes månedlige
webinarer og specialkurser for centrene
året rundt, for løbende at udbrede kendskabet til informationssikkerhed og hæve
de ansattes generelle modenhedsniveau
i forhold til hvordan vi skal behandle persondata.
Password politik
På baggrund af anbefaling af revisionen
og best-practices på området, er pass
word politikken styrket, således der er
krav om mere komplekse passwords for
alle ansatte.
Mobilisering i tilfælde af Cyber-angreb
Kommunen har implementeret fuld over
vågning af netværkstrafik mellem vitale
enheder på netværket. Kommunens sikker
hedsleverandør analyserer kommunens
trafik 24/7/365, og adviserer kommunen i
tilfælde af ændring i adfærdsmønstre eller
hvis konkrete angreb er i gang og bistår os
i den forbindelse.
Digitale assistenter – robotter
Der er udviklet 18 digitale assistenter som
kører i drift i dag i de forskellige fagcentre.

De digitale assistenter udfører simple manuelle arbejdsgange i fagsystemerne. Der
er stor glæde hos medarbejderne, der har
fået en ’robothjælper’ til at overtage nogle
af de arbejdsgange, der er rutineprægede
og tidskrævende.

Nyt telefonsystem og omstilling
Rådhusets telefonanlæg er blevet udskiftet i 2020. Det gamle telefonanlæg var fra
begyndelsen af 1990’erne, og har været
udtjent i flere år. Ønsker til kø-funktioner
og omstilling kunne ikke længere lade sig
gøre i tilfredsstillende grad.
Det nye telefonsystem, Miralix, er en
såkaldt softphone, hvor man taler i telefon
via PC, tablet og mobiltelefon. Miralix
giver en større fleksibilitet og flere nye
funktionaliteter i telefonbetjeningen. Ca.
500 medarbejdere på rådhuset har taget
Miralix i brug i 2020 og resten af medarbejderne kommer på Miralix i løbet af
februar 2021.

HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige
ø konomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Regnskab
2018

Regnskab
2019

Regnskab
2020

216,6

117,0

125,9

177,3

175,8

Resultat af det skattefinansierede
område

41,7

-13,6

6,0

101,2

10,4

Resultat af forsyningsvirksomheder

-0,7

-3,2

-7,1

-30,8

-13,4

Regnskabsopgørelsen
(udgiftsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Balance, aktiver
Anlægsaktiver i alt

2.506,4

2.640,1

2.582,8

2.561,0

2.589,5

Omsætningsaktiver i alt

195,4

207,8

206,7

198,7

203,7

Likvide beholdninger

448,3

392,1

291,9

351,8

539,7

Egenkapital

-1.255,6

-1.477,9

-1.452,6

-1.477,0

-685,9

Hensatte forpligtelser

-1.036,4

-931,1

-854,3

-791,5

-1.497,4

-497,1

-452,0

-435,2

-515,1

-649,8

Balance, passiver

Langfristet gæld
- heraf ældreboliger

-215,2

-205,2

-195,4

-185,5

-174,8

Kortfristet gæld

-330,7

-369,9

-330,7

-318,9

-490,9

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

666,2

653,8

637,7

586,6

633,7

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

8.464

7.359

5.464

6.572

10.097

-9.386

-8.483

-8.147

-9.623

-12.156

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger
(kr.)

162.292

165.743

170.060

172.195

174.806

Udskrivningsprocent kommuneskat

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)
Skatteudskrivning

Grundskyldspromille
Indbyggertal

29,7

29,7

29,7

29,7

29,7

52.964

53.282

53.416

53.527

53.451
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Budget
2020

Korrigeret
budget

Regnskab
2020

Skatter

2.901,2

2.881,2

2.880,0

Tilskud og udligning

1.018,8

1.103,8

1.117,6

3.920,0

3.985,0

3.997,6

Noter Regnskabsopgørelse i mio. kr.
A. Det skattefinansierede område
1

Indtægter

Indtægter i alt

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
2

Byudvikling, bolig og miljø

-89,8

-84,4

-83,5

PÅTEGNINGER

3

Transport og infrastruktur

-117,3

-99,2

-95,1

Ledelsens påtegning

4

Undervisning og kultur

-759,3

-775,3

-759,9

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

5

Sundhedsområdet

-322,3

-339,3

-318,1

6

Sociale opgaver og beskæftigelse

-2.077,1

-2.157,1

-2.159,0

7

Fællesudgifter og administration

-445,7

-449,8

-411,6

-3.811,5

-3.905,2

-3.827,3

108,5

79,8

170,4

16,7

17,9

5,4

125,2

97,7

175,8

-37,6

-64,2

-48,9

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

Driftsudgifter i alt

Ledelsens årsberetning

Driftsresultat før finansiering

Sektorbemærkninger

Renter m.v.

Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED
8

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Byudvikling, bolig og miljø

Driftsregnskab

Transport og infrastruktur

Balance

Undervisning og kultur

Noter til driftsregnskab og
balance

Sundhedsområdet

Bemærkninger til regnskabet

-1,3

0,0

-57,3

-34,6

-1,2

-5,8

-5,2

-152,3

-228,1

-165,4

-27,1

-130,5

10,4

Drift (indtægter - udgifter)

-5,3

-4,7

-13,4

Anlæg (indtægter - udgifter)

0,0

0,0

0,0

-5,3

-4,7

-13,4

-32,5

-135,2

-3,0

Fællesudgifter og administration

ØVRIGE
OVERSIGTER

Anlægsudgifter i alt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år

B. Forsyningsvirksomheder

Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

8

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
C. RESULTAT I ALT (A + B)

52

-10,2
-66,6

0,0

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsoversigt

-16,8
-82,7

-43,8

Sociale opgaver og beskæftigelse

Personaleoversigt

-9,2
-60,6
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BALANCE
AKTIVER

INDHOLDS
FORTEGNELSE
BORGMESTER
ENS FORORD

Noter

Balance i 1.000 kr.

Noter

AKTIVER

9

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

KOMMUNE
OPLYSNINGER

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

Ultimo 2019

Grunde

304.439

303.923

Bygninger

856.341

900.554

50.402

52.368

1.562

1.537

Tekniske anlæg m.v.
Inventar
Anlæg under udførelse

PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Ultimo 2020

I alt

Aktier og andelsbeviser m.v.

923.691

927.208

11

Langfristede tilgodehavender

326.382

323.319

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder
I alt

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB

OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER

Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

54

1.129

10

Hoved- og nøgletal

Noter til driftsregnskab og
balance

174

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Sektorbemærkninger

Balance

43.654
1.302.037

9

Ledelsens årsberetning

Driftsregnskab

103.945
1.316.689

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER
12

LIKVIDE BEHOLDNINGER

AKTIVER I ALT

22.606

7.272

1.272.679

1.257.799

167

239

198.846

193.714

4.722

4.722

539.698

351.787

3.332.974

3.111.426

PASSIVER

Noter

Balance i 1.000 kr.

Noter

PASSIVER

13

EGENKAPITAL
Modpost for takstfinansierede aktiver
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Modpost for reserve for opskrivninger
Balancekonto
I alt

14

HENSATTE FORPLIGTELSER

15

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER I ALT

16

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 2.795,6 mio. kr.
E ventualforpligtelser udgør 133,8 mio. kr.
Eventualrettigheder udgør 2,1 mio. kr.

17

Repo-forretninger

Ultimo 2020

Ultimo 2019

-489

-46

-36.603

-38.623

-1.278.486

-1.264.735

-1.452

0

631.147

-173.634

-685.882

-1.477.038

-1.497.435

-791.494

-649.773

-515.064

-9.005

-8.890

-490.879

-318.940

-3.332.974

-3.111.426
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NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB
OG BALANCE

INDHOLDS
FORTEGNELSE
BORGMESTER
ENS FORORD
KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

NOTE 1
Skatter, tilskud og udligning (mio. kr.)

Budget
2020

Korrigeret
budget

Regnskab
2020

Kommunal indkomstskat

2.379,9

2.379,9

2.379,9

95,1

95,1

95,1

1,0

1,5

1,5

377,0

376,2

375,0

48,2

28,5

28,5

2.901,2

2.881,2

2.880,0

823,0

827,5

839,9

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

32,5

32,5

32,5

Kommunale bidrag til regionerne

-6,0

-6,0

-6,0

Selskabsskat
Anden skat pålignet visse indkomster
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom
Samlede skatter i alt
Udligning og generelle tilskud

Særlige tilskud
Tilskud og udligning i alt

169,3

249,9

246,4

1.018,8

1.103,8

1.112,8

0,0

0,0

4,8

3.920,0

3.985,0

3.997,6

Budget
2020

Korrigeret
budget

Regnskab
2020

Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

Refusion af købsmoms

Skatter, tilskud og udligning i alt

NOTE 2
Byudvikling, bolig og miljø (mio. kr.)
Jordforsyning
Faste ejendomme

0,4

0,8

-8,8

-10,7

Fritidsområder

-2,8

-15,6

-15,1

Fritidsfaciliteter

-44,9

-43,4

-43,8

Naturbeskyttelse

-0,3

-0,3

-0,3

Vandløbsvæsen

-0,4

-1,0

0,0

Miljøbeskyttelse m.v.

-4,5

-5,1

-3,0

Diverse udgifter og indtægter
Redningsberedskab

Byudvikling, bolig og miljø i alt

56

0,4
-26,7

0,0

0,1

-0,3

-10,7

-10,7

-11,1

-89,8

-84,4

-83,5

NOTE 3
Transport og infrastruktur (mio. kr.)

Budget
2020

Korrigeret
budget

Fælles funktioner

-41,0

-29,3

-28,1

Kommunale veje

-44,0

-37,8

-35,4

Kollektiv trafik

-31,5

-31,5

-30,9

Havne

Transport og infrastruktur i alt

Regnskab
2020

-0,8

-0,6

-0,7

-117,3

-99,2

-95,1

Budget
2020

Korrigeret
budget

Regnskab
2020

NOTE 4
Undervisning og kultur (mio. kr.)

-650,0

-664,2

-656,8

Ungdomsuddannelser

Folkeskolen m.m.

-26,5

-25,0

-20,8

Folkebiblioteker

-33,5

-33,5

-31,9

Kulturel virksomhed

-27,4

-28,1

-27,0

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

-21,9

-24,5

-23,4

-759,3

-775,3

-759,9

Budget
2020

Korrigeret
budget

Regnskab
2020

Undervisning og kultur i alt

NOTE 5
Sundhedsområdet (mio. kr.)
Sundhedsudgifter m.v.

Sundhedsområdet i alt

-322,3

-339,3

-318,1

-322,3

-339,3

-318,1
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INDHOLDS
FORTEGNELSE
BORGMESTER
ENS FORORD
KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

NOTE 6
Sociale opgaver og beskæftigelse (mio. kr.)
Central refusionsordning

Budget
2020

Korrigeret
budget

Regnskab
2020

18,7

18,7

22,8

Dagtilbud til børn og unge

-339,2

-324,6

-330,2

Tilbud til børn og unge med særlige behov

-155,9

-180,3

-178,4

Tilbud til ældre

-474,7

-486,7

-492,0

Tilbud til voksne med særlige behov

-306,5

-320,7

-333,8

-10,7

-8,7

-9,3

Førtidspensioner og personlige tillæg

Tilbud til udlændinge

-240,5

-250,9

-246,0

Kontante ydelser

-344,2

-384,7

-393,0

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

-148,1

-147,1

-135,7

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

-74,3

-70,9

-62,6

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

-1,8

-1,4

-0,9

-2.077,1

-2.157,1

-2.159,0

Budget
2020

Korrigeret
budget

Regnskab
2020

Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance

NOTE 7
Fællesudgifter og administration m.v. (mio. kr.)
Politisk organisation
Administrativ organisation

Bemærkninger til regnskabet

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Anvendt regnskabspraksis

Lønpuljer m.v.

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

58

Fællesudgifter og administration m.v. i alt

-9,9

-9,8

-8,6

-339,5

-352,6

-326,0

-2,9

-2,9

-2,0

-93,4

-84,5

-75,0

-445,7

-449,8

-411,6

NOTE 8
Oversigterne indeholder det afsatte anlægsbudget i 2020 (rådighedsbeløb), faktisk forbrug i 2020 (regnskab), forbrug ultimo 2020 (forbrug tidligere år og forbrug 2020) samt
projektets samlede anlægsbevilling.

Anlægsudgifter i 1.000 kr.

Rådighedsbeløb 2020

Regnskab
2020

Regnskab
ult. 2020

Anlægs
bevilling

Opgørelse over igangværende projekter				
0230 Energimærkning af bygninger
0240 Bymidten, udgifter
0240 Bymidten, indtægter
0241 Helhedsplan for idrætsområdet, udgifter
0241 Helhedsplan for idrætsområdet, indtægter
0253 Jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme
0263 Køb af ejendomme - HOFOR

200

0

0

2.500

11.527

13.571

22.528

122.500

Merforbruget skyldes tilkøbt ydelser ifm. nedrivning
– tag, dræn mv., modregnes i rådighedsbeløb i 2021.
-1.710

-160

-250

-1.800

195

0

3.023

2.985

0

0

-195

-194

1.933

1.753

11.220

11.400

10.306

5.154

5.211

14.900

2.458

1.046

1.088

4.000

0273 Klimatilpasning, Skybrudssikring

Projektet har haft en længere planlægningstid end forventet,
udføres i perioden 2020-2022.			

0277 Kystsikring, Stormflodsport

Modningsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune og Realdania i 2020. København er projektadministrator.

2.720

0283 Hegn om boldbaner, Vestvolden/Av. Stationsby

700

1.840

594

1.840

594

8.000

700

Forskønnelse af hegnet kan først færdiggøres i foråret.
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INDHOLDS
FORTEGNELSE
BORGMESTER
ENS FORORD
KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Anlægsudgifter i 1.000 kr.

Rådighedsbeløb 2020

Regnskab
2020

Regnskab
ult. 2020

Anlægs
bevilling

3.627

7.000

Opgørelse over igangværende projekter				
0285 Miljø- og Energipuljen 2020

7.000

0286 Helhedsplan for idrætsområdet 2020

3.627

1.988

0

0

0

0286/01 Avedøre Stadion, grusvej m.m.

200

114

114

200

0286/02 Hvidovre Stadion, storskærm mv.

812

576

576

812

0286/03 Omklædningsfaciliteter HBC-hallen

1.300

811

811

1.300

0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter

1.000

0

0

1.000

0291 Salg af P-areal, Kløvervej
0294 Byens Parker

69

69

0

697

697

1.611

7.100

4.372

4.372

7.100

0296 Budgetpulje Forebyggende vedligehold

15.946

14.632

14.632

15.946

2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Stadion

1.500

703

703

2.200

2506 Supercykelstien Avedøre Ruten

4.800

515

515

4.800

Sektorbemærkninger

2506 Supercykelstien Avedøre Ruten, tilskud
Vejdirektoratet

-1.900

0

0

-1.900

Hoved- og nøgletal

2512 Opgradering af buslinje 500S

464

1.023

1.408

21.500

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

0295 Pulje vedligeholdelse Klimaskærm

0
1.611

2512 Opgradering af buslinje 500S, tilskud Movia

-850

-466

-466

-21.500

2513 Busfremkommelighed for buslinje 200S

2.150

1.223

1.303

2.230

2515 Etablering af målere i vejbelysning

3.000

2.780

2.780

3.000

2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen

500

228

228

500

2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter

445

4

38

500

5.115

4.105

4.105

5.115

614

53

53

614

0

294

3.386

3.000

49.900

45.556

60.355

164.700

19.904

11.960

12.055

17.900

2521 Vedligeholdelse af fortove
2522 Cykelby Hvidovre
3455 Gungehusskolen, ekstra gruppeordning,
o mbygn.
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling

Uforbrugte bevillinger overført til næste år

3456 Ventilation på skoler

Regnskabsoversigt

3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen

Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

60

Forsinkelser pga. svigtende leverancer. Afsat 17,9 mio. kr.
til projektet. Ikke-disponeret ramme på 2 mio. kr.
500

0

0

500

3459 Skolerne, Renovering af affaldsrum

2.000

668

668

2.000

3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler

2.680

491

491

2.680

Anlægsudgifter i 1.000 kr.

Rådighedsbeløb 2020

Regnskab
2020

Regnskab
ult. 2020

Anlægs
bevilling

1.211

1.400

Opgørelse over igangværende projekter				
3467 Bibliotekernes udskiftning af reoler
3469 Elektronisk tidtagningssystem

1.400

1.211

88

0

0

88

5001 Forbedring og renovering af legepladser

1.697

1.573

1.573

1.697

5002 Ændrings- og forbedringspulje, dagtilbud

2.360

2.240

2.240

2.360

5717 Nøglesystem til hjemmeplejen
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset, Inventar BOF
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse
5783 Børnehuset Bytoften
5790 Udbygning af Plejecenter Dybenskærhave

639

0

1.460

2.100

11.003

3.421

52.621

60.200

721

585

1.164

1.300

8.064

6.182

7.718

18.100

19.168

14.674

25.620

59.700

Byggeperiode forlænget pga. ny spærkonstruktion.
464

0

36

500

5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering

4.500

4.263

4.263

4.500

5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer

1.000

0

0

900

800

0

0

800

5801 Etablering af rusmiddelcenter

Projektet afventer godkendelse af lokalplan.

5802 Hvidovregade 51, renovering

2.250

5803 Regnbuen, Ny hestestald

2.973

5806 Ændrings- og forbedringspuljen

1.088
0

0

6310 Rådhuset Fløj A
6311 KB-salen, udskiftning af vinduer

Samlet

81

81

2.250

189

189

3.000

997

997

1.088

1.758

0

Forbruget modregnes i rådighedsbeløb i 2022-2023.
1.700

936

936

1.700

216.023

154.183

259.445

569.482
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Anlægsudgifter i 1.000 kr.

Rådighedsbeløb 2020

Regnskab
2020

Regnskab
ult. 2020

Anlægs
bevilling

Opgørelse over afsluttede projekter med regnskab

INDHOLDS
FORTEGNELSE

0174 ESCO-projekt

450

264

49.083

51.600

0284 Salg af grunde 2020, salgsomkostninger

100

97

97

100

0284 Salg af grunde 2020, salgsindtægter

-1.500

-5.700

-5.700

-1.500

BORGMESTER
ENS FORORD

0289 Køb af Hvidovregade 51

5.995

6.038

6.038

5.995

0779 Miljø- og Energipulje 2019

0

0

7.074

7.100

3464 Legepladser og ændr/tilpasning SKO

2.285

2.285

2.285

2.285

4008 Sundhedshuset, Hvidovrevej 272

1.344

24

47.429

48.750

KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER

6184 Rådhuset, udsk. vinduer, fløj B,C, D og glasg
6215 It-investeringsplan

Samlet

0

16

22.757

21.500

3.332

3.480

4.773

5.100

12.006

6.504

133.837

140.930

90

0

909

1.000

-6.000

0

0

-6.000

Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Opgørelse over afsluttede projekter uden regnskab
0236 Salg Parallelvej 47, salgsudgifter

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

0236 Salg Parallelvej 47, salgsindtægter

Sektorbemærkninger

0262 Plejecenter Dybenskærhave, sagsomk.

Ledelsens årsberetning

0

Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år

Projektet gennemføres ikke pga. ændrede forudsætninger.

0282 Avedøre Ridecenter
0287 Salg af Hvidovrevej 432-438

153

388

0

Merforbruget er finansieret af midler på projekt 5790
U dbygning af Plejecenter Dybenskærhave.
1.000

331

331

1.000

-122

233

355

0

0288 Hjemfaldspligt 2020 Udgifter

0

25

25

0

0288 Hjemfaldspligt 2020 Indtægter

0

-797

-797

0

0290 Indretning af rusmiddelcenter - Finansiering
0301 KF Pulje, ændringer og tilp. bygninger
0302 Politisk mål - motionsredskaber
2510 Forundersøgelse, etablering af tårnfalkevej
3457 Skolegårde, asfaltering 2019

-800

0

0

0

533

533

533

533

450

450

450

450

1.000

0

0

1.000

32

40

507

500

3462 Asfaltering af skolegårde 2020

1.500

1.500

1.500

1.500

3465 Engstrand Legeplads

1.000

1.000

1.000

1.000

95

95

95

95

Regnskabsoversigt

3468 Kolonierne
5798 Tumlehuset, P-plads og udvidelse af legeareal

600

384

384

600

Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

6314 Lodsvej 6 fraflytning lejemål

740

740

740

740

Samlet
Samlet anlægsudgifter

62

117

4.686

6.420

2.417

228.147

165.374

399.703

712.830

NOTE 9
Anlægsoversigt i
mio. kr.

Grunde

Bygninger

Tekniske
anlæg
m.v.

Kostpris 01.01.2020

Inventar Materielle
m.v.
anlægsaktiver
under
udførelse

Immate
rielle
anlægsaktiver

I alt

303,9

1.484,7

106,1

51,1

50,2

5,2

2.001,3

Tilgang

2,0

3,9

7,3

0,3

64,5

0,0

78,1

Afgang

-1,3

0,0

-5,6

-5,9

0,0

0,0

-12,9

Overført

-0,2

5,7

0,0

0,0

-5,7

0,0

-0,2

304,4

1.494,4

107,8

45,5

109,1

5,2

2.066,4

0,0

241,3

0,0

3,1

0,0

0,0

244,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

Opskrivninger
31.12.2020

0,0

241,3

0,0

3,1

1,5

0,0

245,9

Ned- og afskrivning
er 01.01.2020

0,0

-820,3

-53,4

-52,4

-6,6

-4,1

-936,7

Årets afskrivninger

0,0

-59,0

-8,9

-0,4

0,0

-1,0

-69,2

Årets nedskrivninger

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Af- og nedskrivninger afhændede aktiver

0,0

0,0

4,8

5,7

0,0

0,0

10,5

Ned- og afskrivning
er 31.12.2020

0,0

-879,3

-57,4

-47,0

-6,6

-5,0

-995,4

304,4

856,3

50,4

1,6

103,9

0,2

1.316,9

Kostpris 31.12.2020
Opskrivninger
01.01.2020
Årets opskrivninger

Regnskabsmæssig værdi
31.12.2020
Samlet ejendomsværdi 31.12.2020
Afskrivning (over
antal år)

1.936,9
*

15-50 år

2-30 år

3-10 år

0 år

max. 10 år
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KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

NOTE 10
Aktier, andelsbeviser og ejerandele i 1.000 kr.

2020
Ejerandel

I/S Strandparken *
I/S Amager Ressourcecenter **
Vestegnens Kraftvarmeselskab *

Indre værdi

Kommune
andel

14,0%

12.846

1.798

8,3%

-286.180

0

13,2%

78.960

10.391

Hovedstadens NaturGas *

1,2%

853.100

9.942

HOFOR Vand Holding A/S *

6,6%

2.085.024

138.446

HOFOR Spildevand Holding A/S *
Tandregulering *
Hovedstadens Beredskab *

9,7%

7.846.521

761.113

26,4%

2.473

652

3,0%

45.000

1.350

I alt

923.691

* Værdiansættelse er sket på baggrund af seneste tilgængelige årsrapporter fra 2019
** Da egenkapitalen er negativ, medtages værdien ikke med i beregningen

Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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NOTE 11
Langfristede tilgodehavender i 1.000 kr.

2020
Regnskabsværdi

Tilgodehavender hos grundejere
Beboerindskud
Indskud i Landsbyggefonden
Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Deponerede beløb for lån m.v.

Langfristede tilgodehavender i alt

Nominel værdi

168

168

8.638

9.277

0

-83.674

297.438

297.978

20.138

20.138

326.382

243.887

NOTE 12
Finansieringsoversigt i 1.000 kr.

Budget

Korrigeret
budget

Likvide beholdninger ultimo 2019

Regnskab
351.787

Primokorrektion*

-42

Likvide beholdninger primo 2020

351.744

Tilgang af likvide aktiver:
+ / - Årets resultat

-32.452

-135.192

-3.023

+ / - Låneoptagelse

31.728

34.179

34.179

+ / - Øvrige finansforskydninger

-19.782

-19.782

176.993

Afdrag på lån

-23.502

-24.772

-25.119

I alt ændring af likvide aktiver

-44.009

-145.567

183.031

Anvendelse af likvide aktiver:

Kursreguleringer

Likvide beholdninger ultimo 2020

4.923

539.698

* Nykredit -42 t.kr.

NOTE 13
Udvikling i egenkapital i 1.000 kr.
Egenkapital 1.1.2020
+/- Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver

-1.477.038
-442

+/- Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver

2.020

+/- Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver

-7.904

+/- Udvikling i modposter til reserve for opskrivning

-1.452

+/- Indskud i Landsbyggefonden, tilbageført
+/- Udvikling på balancekontoen, inkl. primokorrektioner*

0
798.934

+/- resultat iflg. regnskabsopgørelsen

3.023

+/- værdireguleringer

-4.647

+/- reguleringer vedr. selvejende institutioner

-2.599

+/- konti med statushenvisning, hovedkonto 0-8
+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat

541
-15.334

+/- opskrivning af aktier og indskud i selskaber m.v.

4.584

+/- afskrivninger af restancer

1.403

+/- Reguleringer vedr. indefrosne feriemidler

111.983

+/- Reguleringer vedr. hensættelser, herunder pension

705.785

Årets bevægelser på balancekontoen i alt

804.739

Egenkapital 31.12.2020

-685.882

* Heraf primokorrektion vedrørende:
Skattefinansierede aktiver -5.847 t.kr.
Nykredit 42 t.kr.
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NOTE 14
Hensatte forpligtelser i 1.000 kr.
Forpligtelse tjenestemandspensioner*

2020

2019

-1.454.596

-752.564

Forpligtelser åremålsansættelser og eftervederlag

-18.438

-18.257

Forpligtelser arbejdsskader

-24.252

-20.673

Forpligtelser erstatningskrav mv

Langfristet gæld i alt

-150

0

-1.497.435

-791.494

* Den store stigning i forpligtelsen skyldes aktuarberegningen for 2020, som er udarbejdet på baggrund af de nye
regler, som trådte i kraft i 2017. Følgende ændringer har haft betydning for beregning af kommunens forpligtelse:
• For erhvervsaktive bliver der indregnet anciennitetsstigninger indtil pensionering, mens øvrige regnes som opsatte pensioner.
• Pensionsalderen regnes til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder iht. Pensionsregulativet for kommuner.
• Renteniveau baseres på European Insurance Occupational Pensions Authority’s (EIOPA) risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering,som Finanstilsynet kræver anvendt i forbindelse med måling af forsikringsforpligtelser. Tidligere blev beregningerne regnet med en rente på 4 %.

Selvforsikringsordning
Kommunen har opgjort de hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskade og tjenestemænd m.v. i henhold til den fastlagte regnskabspraksis og indregnet ændringen fra
2019 til 2020 direkte på funktionen.
På det selvforsikrede område finansierer Hvidovre Kommune alle udgifter både i
forhold til de skader, der er dækket af forsikring, og i forhold til de skader, som falder
ind under kommunens selvforsikrede områder. Der bliver ikke opkrævet præmie fra de
decentrale enheder.

NOTE 15
Langfristet gæld i 1.000 kr.
Selvejende institutioner med overenskomst

2020

2019

-45.575

-34.018

Realkredit

-4.562

-5.216

Byfornyelseslån, indexlån

-10.145

-10.735

Kommunekredit

-233.849

-213.075

Feriemidler

-180.025

-65.135

Gæld vedr. ældreboliger

-174.779

-185.463

-839

-1.420

-649.773

-515.064

Finansielle leasingforpligtelser

Langfristet gæld i alt

Konvertering af lån i 2020
I 2020 er der konverteret fire lån pga. ændringer i renteniveauer og dermed opnået
rentebesparelser.
To KKvar lån med vedhængende swaps til to nye KK fast rente låns uden swaps.
Omlægning af KK-basis til KKfast med rentebesparelse på 0,05%
Omlægning af KKvar med KK 3M Cibor+10 bp
Restløbetiden på alle konverteret lån er uændret.
Lånoptagelse i 2020
I 2020 er der optaget 12,5 mio. kr. lån på baggrund af lånerammen for regnskabsår
2019 med fast relation til 3 mdrs. Cibor gældende i 5 år.
Samt 21,7 mio. kr. lån til indefrosset grundskyld med KKvar rente.
Afdragsprofil
Der er i alt afdraget 25,1 mio.kr. for Kommunekredit/realkredit lån samt lån til affaldsbiller
og ældreboliger.
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Kautions- og garantiforpligtelser

Jyske realkredit (tidl. BRFkredit)
LR Realkredit

41.697.577

27.902.379
627.050.870

Nykredit

628.935.568

474.129.165

Garanti / regaranti i alt

1.716.207.912

1.251.480.342

2.629.689

2.629.689

Øvrige garantiforpligtelser
Avedøre Fjernvarme
FD Hvidovre Amba

18.039.142

18.039.142

724.396.546

724.396.546

47.784.538

47.784.538

Hvidovre Fjernvarmeselskab

143.022.637

143.022.637

Biofos Lynettefællesskabet A/S

177.762.455

7.181.603

1.784.686.880

16.366.700

214.425.133

3.044.305

1.857.196.014

244.406.995

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S
HOFOR Vand Hvidovre A/S

Udbetaling Danmark *

Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

122.397.928

848.572.584

Trafikselskabet Movia, Rejsekortlån *

Balance

197.002.183

Realkredit Danmark

Hoved- og nøgletal

Driftsregnskab

Kommunens
garanti

Garantier / regaranti for boligbyggeri

Sektorbemærkninger

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB

Restgæld

Vestegnens Kraftvarmeværk I/S *
I/S Amager Resourcecenter - AV Miljø *
I/S Amager Resourcecenter *
Hvidovre Kajakklub

7.058.549
329.360.052

797.302

797.302

9.003.846.141

1.544.088.059

10.720.054.053

2.795.568.401

Øvrige garantiforpligtelser i alt

Kautions- og garantiforpligtelser i alt

84.620.401
3.948.485.404

Eventualforpligtelser

ØVRIGE
OVERSIGTER

Forpligtelsen vedrørende kommunens kontrakter om operational leasing

2.676.326

Hæftelse for kommunale selskabers kontrakter om finansiel og operatioanel leasing

68.740.707

Personaleoversigt

Forpligtelsen vedrørende Letbane Ring 3

55.319.269

Uforbrugte bevillinger overført til næste år

Forpligtelsen vedrørende vejbelysningsanlægget til SEAS-NVE koncernen

Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

Eventualrettigheder
Kommunen har et samlet tilbagebetalingskrav i verserende retssager på skønsmæssigt
Heraf medtaget i balancen
* Interessenterne hæfter solidarisk.
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7.081.807

2.063.000
400.000

NOTE 17
Repo-forretninger

Rente

0,5 % Jyske Realkredit; Nykredit; 1 % J yske
Realkredit, 1 % Nykredit og Realkredit
D anmark; 1,5 % Nykredit

-4.110

Restløbetid

Valuta

Restgæld

04.01.2020

DKK

150.000.000

Repo er kørt på -0,25 %

I måneder med ekstra store kassetræk har kommunen mulighed for at foretage en såkaldt repoforretning som alternativ til en kassekredit. Der er ved årets udgang foretaget
repoforretning på 150,0 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem
2020 og 2021. En repoforretning er et salg og køb af egne værdipapirer med få dages
mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2021.
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BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET
Bemærkningerne til regnskabet, som fremgår af de følgende afsnit, er givet til det godkendte bevillingsniveau, der som udgangspunkt ligger på funktionens 2. niveau (hovedfunktion).
Korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt tillægsbevilling), regnskab samt forskel
mellem regnskab og korrigeret budget fremgår af tabellerne pr. fagudvalg.
Der er alene givet bemærkninger til afvigelser over 500.000 kr.
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KOMMUNENS
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Ledelsens årsberetning
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KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB

ØKONOMIUDVALGET
Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – Økonomiudvalget
Bevillingsområde
1

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Jordforsyning

-1.452

-1.455

-1.644

189

8.592

8.484

7.781

703

0

0

19

-19

10.732

10.654

11.075

-420

0

0

379

-379

2

Faste ejendomme

3

Fritidsområder

4

Redningsberedskab

5

Affaldshåndtering

6

Fælles funktioner

319

209

186

23

7

Folkeskolen m.m.

15.108

8.820

12.657

-3.837

8

Kulturel virksomhed

2.363

2.347

2.250

97

9

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

10

Sundhedsudgifter m.v.

11

Dagtilbud til børn og unge

12

Tilbud til børn og unge med særlige
behov

13

Tilbud til ældre

Driftsregnskab

14

Tilbud til voksne med særlige behov

Balance

15

Tilbud til udlændinge

Noter til driftsregnskab og
balance

16

Kontante ydelser

17

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

18

Støtte til frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål

19

Politisk organisation

20

Administrativ organisation

21

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

22

Lønpuljer m.v.

Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

Samlet resultat
23

Total
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Regnskab Regnskab vs.
Korrigeret
budget

Tværgående ramme - Rengøring

0

0

-35

35

1.953

1.618

2.373

-755

0

-211

1.993

-2.203

5.380

0

192

-192

0

0

469

-469

8.695

235

247

-12

-105

-105

-59

-46

55.196

56.065

55.171

894

0

0

-40

40

771

358

286

72

9.799

9.752

8.510

1.242

334.001

347.207

321.966

25.240

2.935

2.917

2.043

874

93.402

84.463

74.996

9.468

547.690

531.359

500.814

30.545

52.524

52.434

53.401

-967

600.214

583.793

554.215

29.578

BEMÆRKNINGER PÅ BEVILLINGSNIVEAU
Regnskabet for 2020 viser, at Økonomiudvalget samlet har et mindreforbrug på ca.
29,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget. Mindreforbruget kan tilskrives
følgende forhold:
Ad 2 Faste ejendomme
Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. især vedrørende betaling for midlertidig boligplacering af flygtninge samt driftssikring af
boligbyggeri.
Ad 7
Folkeskolen m.m.
Området udviser et merforbrug på 3,8
mio. kr., der primært vedrører udgifter til
barselsfonden på folkeskoleområdet og
skolefritidsordninger. Området skal ses i
relation til mindreforbrug på ”Lønpuljer”.
Ad 10 Sundhedsudgifter m.v.
Området udviser et merforbrug på ca. 0,8
mio. kr., der primært vedrører udgifter til
barselsfonden. Området skal ses i relation
til mindreforbrug på ”Lønpuljer”.
Ad 11 Dagtilbud til børn og Unge
Området udviser et merforbrug på ca. 2,2
mio. kr., der primært vedrører udgifter til
barselsfonden. Området skal ses i relation
til mindreforbrug på ”Lønpuljer”.
Ad 16 Kontante ydelser
Der ses et mindreforbrug på området på
0,9 mio. kr. Området er svært styrbart i
det størstedelen af området administreres
af Udbetaling Danmark. Mindreforbruget
kan henføres til optimering af mellemkommunal afregning, således at kommunens
indtægter er blevet større.
Ad 19 Politisk organisation
Området udviser et mindreforbrug på ca.
1,2 mio. kr., der kan henføres til mindre
aktivitet på rejser, forplejning til møder og
lignende på grund af nedlukning i forbindelse med Corona.
Ad 20 Administrativ organisation
Funktionen udviser et mindreforbrug på
ca. 25,2 mio. kr. Mindreforbruget kan
primært tilskrives:
• Administration – mindreudgifter som
følge af stillingsledighed og manglende
personalerettede aktiviteter som følge
af nedlukning og restriktioner

• SMART-pulje – midlerne anvendes i
2021 og 2022
• AUB-midler til ekstra elever som led i
coronatiltag – midlerne anvendes i 2021
og 2022
• Diverse IT-puljer, hvor midler er afsat,
men først afholdes i efterfølgende år.
• Byggesagsområdet, midler til imødegåelse af ikke behandlede ansøgninger.
Ad 21 Erhvervsudvikling, turisme og
landdistrikter
Området udviser et mindreforbrug på 0,9
mio. kr. Dette kan primært henføres til at
stort set alle aktiviteter og fysiske møder
med virksomhederne og iværksættere
enten er flyttet til sommeren 2021 eller
er afholdt digitalt. Det samme gør sig
gældende i forhold til arrangementer for
borgerne. Det betyder, at der ikke har
været de sædvanlige udgifter til annoncer,
og andre markedsføringsmaterialer, til
oplægsholdere og forplejning.
Der har heller ikke være udarbejdet
analyser og evalueringsmateriale i samme
omfang, som i et normalt budgetår
Ad 22 Lønpuljer m.v.
Området udviser et samlet mindreforbrug
på 9,5 mio. kr. og kan primært henføres til:
• Løn- og barselspulje samt tjenestemandspensioner. Disse puljer er vanskeligt styrbare udgifter og oppebærer
i 2020 et mindreforbrug. Området
skal ses i relation til udgifter på andre
områder, eksempelvis ”Folkeskoler” og
”Dagtilbud for børn og unge”.
• Mindreudgiften på barselsområdet skal
også ses i lyset af den ændrede dækning fra barselsfonden. I forbindelse
med den ændrede dækning blev der
foretaget et konservativt skøn over på
besparelsen. Denne er efterfølgende
konstateret større end forventet.
• Interne forsikringspuljer. Området skal ses
i relation til efterfølgende posteringer til
de relevante områder. Området kategoriseres som vanskeligt styrbare udgifter.
Ad 23 Tværgående ramme – Rengøring
Området udviser et samlet merforbrug på
ca. 1,0 mio. kr. som kan henføres til ekstra
udgifter i Rengøringen på grund af Covid-19. Der har været ekstra rengøring på
alle daginstitutioner og nogen af skolerne.
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Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – Teknik- og Miljøudvalget
Bevillingsområde
1

Jordforsyning

2

Faste ejendomme

3

Fritidsområder

4

Naturbeskyttelse

5

Vandløbsvæsen

6

Miljøbeskyttelse m.v.

7

Diverse udgifter og indtægter

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab Regnskab vs.
Korrigeret
budget

943

930

777

153

30.257

12.061

8.500

3.562

1.596

14.460

14.128

333

204

201

4

197

320

962

5

957

4.479

5.048

2.949

2.099

-147

-162

203

-366

8

Affaldshåndtering

5.271

4.683

12.990

-8.307

9

Fælles funktioner

38.499

26.906

26.889

17

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

10

Kommunale veje

43.975

37.763

35.439

2.324

11

Kollektiv trafik

31.531

31.525

30.937

588

12

Havne

246

245

288

-43

Sektorbemærkninger

13

Folkeskolen m.m.

0

0

3.603

-3.603

Hoved- og nøgletal

14

Tilbud til ældre

0

1.000

0

1.000

Ledelsens årsberetning

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder

72

Samlet resultat

157.174

135.623

136.713

-1.090

15

Tværgående ramme - Grønne områder

2.154

2.142

2.049

93

16

Tværgående ramme - Bilordningen

4.066

4.010

2.273

1.737

17

Tværgående ramme - Bygningsvedligeholdelse

12.723

13.099

13.217

-118

176.118

154.874

154.252

622

Total

BEMÆRKNINGER PÅ BEVILLINGSNIVEAU
Regnskabet for 2020 viser, at Teknik- og
Miljøudvalget havde et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På det brugerfinansierede område er der merudgifter på 8,3
mio. kr. På det skattefinansierede område
er der mindreudgifter på 8,9 mio. kr.
Ad 2 Faste ejendomme
Mindreudgiften på 3,6 mio. kr. skyldes

• Udgifter til ejendomsservice, som er
afholdt på Folkeskolen (Ad 13), hvor der
er et tilsvarende merforbrug. Ejendomsservice blev centraliseret i 2019 og hele
budgettet ligger på Faste ejendomme,
mens forbruget, der vedrører skoler,
skal konteres på Folkeskolen.
• Udgifter til efteruddannelse og kurser
og vikardækning er udsat pga. Corona.

Ad 5 Vandløbsvæsen
Mindreudgiften på knap 1 mio. kr. vedrører lønsum til miljøopgaver som følge af
vakant stilling. En del af midlerne er opsparet fra tidligere år. Der er forudsat, at der
ansættes en medarbejder til at arbejde
med vandløbsopgaver og data om dette.
Ad 6 Miljøbeskyttelse mv.
Mindreudgiften på 2,1 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til:
• Grøn By Pulje: Mindreudgift på 1,4 mio.
kr., hvoraf der er givet tilsagn for 1,0 mio.
kr. i 2020, som først udbetales i 2021
• Diverse miljøopgaver: Mindreudgift på
0,7 mio. kr., som primært skyldes sen
igangsættelse af spildevandsplan, klimaplaner og -tilpasning.
Ad 8 Affaldshåndtering
Området er brugerfinansieret og skal over
en årrække hvile i sig selv økonomisk.
Forskellen mellem det enkelte års indtægter og udgifter registreres på kommunens konto for mellemværende med
den kommunale forsyningsvirksomhed
Affaldshåndtering.
Merudgiften på 8,3 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til:
• Faldende priser på genbrugsmaterialer
• Stigning i priser på indsamling af storskrald i etageejendomme
• Øget antal beholdere og mandskab til
håndtering og udkørsel af dem
• Øget mandskab til håndtering af borgerhenvendelser og informationsmaterialer.
Ad 10 Kommunale veje
Området dækker vejbelysning, vedligeholdelse af færdselsarealer, belægninger
m.v. og vintertjeneste. Mindreudgiften på
2,3 mio. kr. skyldes i høj grad forsinkelser

i planlægning og udførelse som følge af
corona restriktioner. Afvigelsen vedører
hovedsageligt.
• Avedøre Holme, udviklingsarbejde, mindreudgift på 0,5 mio. kr.
• Vejvedligeholdelse, mindreudgift 0,6
mio. kr.
• Belysning på veje og pladser, mindreudgift på 0,4 mio. kr.
• Vejbelysning, merudgift 0,8 mio. kr.
• Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til vintertjeneste som følge af mild vinter
Ad 11 Kollektiv trafik
Området dækker busdrift og den samlede
mindreudgift på 0,6 mio. kr. kan henføres til:
• Positiv efterregulering af Moviaregnskab
2019 for busdrift på 0,3 mio. kr.
• Tilskud til handicapbusdrift, mindreudgift på 0,3 mio. kr.
• Kommunale samarbejder, mindreudgift
på 0,5 mio. kr.
• Covid-19 udgifter vedrørende Flextrafik,
merudgift på 0,5 mio. kr.
Ad 13 Folkeskolen m.m.
Merudgiften på 3,6 mio. kr. skyldes, at
budgettet ligger under Faste ejendomme,
mens forbruget er konteret på Folkeskoler, jf. Ad 2.
Ad 14 Tilbud til ældre
Mindreforbruget vedrører projekt Hjemmeplejen, fysiske rammer, hvor der er afsat 1
mio. kr. i 2020. Projektet udføres i 2021.
Ad 16 Tværgående ramme
– Bilordningen
Området dækker reinvestering, drift og ved
ligeholdelse af kommunens bilpark. Området viser mindreudgifter på 1,7 mio. kr. som
følge af udskydelse af reinvestering af biler.
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

INDHOLDS
FORTEGNELSE

Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – Kultur- og Fritidsudvalget
Bevillingsområde

BORGMESTER
ENS FORORD

1

Faste ejendomme

2

Fritidsfaciliteter

KOMMUNE
OPLYSNINGER

3

Havne

4

Folkeskolen m.m.

PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab Regnskab vs.
Korrigeret
budget

289

688

706

-18

35.078

33.593

34.262

-670

515

390

388

2

3.743

3.672

3.682

-10

5

Folkebiblioteker

29.755

29.718

29.400

319

6

Kulturel virksomhed

17.051

17.389

16.233

1.156

7

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

12.219

12.225

11.396

830

8

Dagtilbud til børn og unge

9

Politisk organisation

10

Administrativ organisation

Samlet resultat

0

0

78

-78

55

62

60

2

0

0

15

-15

98.705

97.738

96.220

1.517

Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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BEMÆRKNINGER PÅ BEVILLINGSNIVEAU
Regnskabet for 2020 viser, at Kultur- og
Fritidsudvalget samlet har et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget. Dette skyldes
primært et samlet mindreforbrug på ca.
1,7 mio. kr. vedrørende kulturelle aktiviteter og det folkeoplysende forenings
område som følge af et væsentligt lavere
aktivitetsniveau under coronapande
mien. Hertil kommer kontraktinstitution
ernes samlede merforbrug på ca. 0,2
mio. kr.
Ad 2 Fritidsfaciliteter
Området udviser et merforbrug på ca. 0,7
mio. kr. Merforbruget vedrører primært
Idrætsområdet, der er en samling af kontraktinstitutionerne Hvidovre/Avedøre Sta-

dion, Frihedens Idrætscenter og Avedøre
Idrætscenter.
• Merforbrug på baggrund af væsentlige mindreindtægter som følge af
restriktionerne og nedlukningerne i
forbindelse med coronapandemien, der
især har påvirket idrætscentrenes salg
af entrébilletter til svømmehaller og
skøjtehallen (offentligt skøjteløb). Merforbruget er delvist kompenseret via
de mindreudgifter vedrørende driften,
som restriktioner og nedlukninger også
medfører, samt ved at udvise mådehold.
Ad 6 Kulturel virksomhed
Området udviser et mindreforbrug på ca.
1,2 mio. kr. Dette kan primært henføres

til aflysninger af kultur- og fritidsarrangementer samt et mindreforbrug vedrørende en række puljer og kulturaktiviteter
som følge af covid19-restriktioner.
• Aflysninger af faste kultur- og fritidsarrangementer herunder Skt. Hansfesten
ved Rebæksøpark, Kultur- og Fritidsmessen, Bazar og Julemarked
• Mindreforbrug på en række mindre
områder og puljer herunder ”Kulturaktiviteter”, ”God Fritid til alle/Fritidspas”,
”Rådighedspuljen” m.v.
Ad 7 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Området udviser et samlet mindreforbrug
på ca. 0,8 mio. kr. Mindreforbruget kan
henføres til:
• Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvor aktivitetsniveauet i starten af året er skønnet
større end det reelt gennemførte som
følge af nedlukninger og restriktioner i
forbindelse med coronapandemien.
• Tilskud til lederuddannelse hvor aktivitetsniveauet har været væsentlig
lavere end normalt som følge af nedlukninger og restriktioner i forbindelse
med coronapandemien.
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BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

INDHOLDS
FORTEGNELSE

Bevillingsområde

BORGMESTER
ENS FORORD

1

Folkeskolen m.m.

2

Ungdomsuddannelser

Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – Børne- og Uddannelsesudvalget
Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab Regnskab vs.
Korrigeret
budget

474.129

477.136

469.967

7.169

2.151

2.151

1.802

349

3

Kulturel virksomhed

7.130

7.504

7.198

307

4

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

9.491

12.115

11.840

275

5

Sundhedsudgifter m.v.

38.543

39.046

38.372

674

6

Dagtilbud til børn og unge

325.813

311.369

313.466

-2.097

Ledelsens påtegning

7

146.714

173.741

171.640

2.101

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Tilbud til børn og unge med særlige
behov

8

Tilbud til voksne med særlige behov

9

Kontante ydelser

10

Administrativ organisation

KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

Samlet resultat
11

Total

618

618

0

618

8.935

12.559

12.667

-109

57

47

47

0

1.013.582

1.036.284

1.026.998

9.286

137.954

156.776

155.392

1.384

1.151.537

1.193.061

1.182.390

10.670

Tværgående ramme
– Specialundervisning

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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BEMÆRKNINGER PÅ BEVILLINGSNIVEAU
Regnskabet for 2020 viser, at Børneog Uddannelsesudvalget samlet har et
mindreforbrug på ca. 9,3 mio. kr. i forhold
til det korrigerede budget. Der er i 2020
givet 22,2 mio. kr. i tillægsbevilling på
udvalgets området som kompensation på
de to specialiserede områder (børn med
særlige behov samt specialundervisning).

Ad 1
Folkeskolen m.m.
Området udviser et samlet mindreforbrug
på 7,2 mio. kr., som kan henføres til:
• Et større mindreforbrug på skoler og
SFO’er. Institutionerne er kontraktstyrede og kan overføre mer- og mindreforbrug til 2020 i henhold til principper for
økonomistyring.

Institutioner og skoler har i 2020 haft merog mindreudgifter relateret til covid-19.

Ad 5 Sundhedsudgifter
• Området udviser et mindreforbrug på
ca. 0,7 mio. kr. og kan hovedsageligt

henføres til Tandreguleringen. Dette er
et § 60 selskab jf. lov om kommunernes styrelse og der aflægges særskilt
regnskab.
Ad 6 Dagtilbud til børn og unge
Området udviser et merforbrug på ca. 2,1
mio. kr. Dette skyldes primært:
• Større brug af økonomiske fripladser og
søskenderabat, samt mindreindtægter
i forhold til forældrebetaling grundet
færre børn end forudsat i prognosen for
året.

Ad 11 Tværgående ramme – Specialundervisning
Området har et mindreforbrug på ca. 1,4
mio. kr., der primært kan henføres til et
mindreforbrug vedrørende kontraktinstitutioner. Det bemærkes derudover at området i 2020 har fået en tillægsbevilling
på 19,3 mio. kr., uden hvilken området ville
have udvist et betragteligt merforbrug.

Ad 7
Tilbud til børn og unge med
særlige behov
Området udviser et mindreforbrug på ca.
2,1 mio. kr. Dette skyldes primært:
• Der er tilført funktionen en tillægsbevilling på ca. 27 mio. kr. – efterfølgende har det vist sig, at det forventede
merforbrug på området var lavere end
forudsat.
Ad 8 Tilbud til voksne med særlige
behov
Området udviser et mindreforbrug på
0,6 mio. kr. og skal ses i sammenhæng
med Tilbud til børn og unge med særlige
behov.
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ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

INDHOLDS
FORTEGNELSE
BORGMESTER
ENS FORORD
KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – Ældre- og Sundhedsudvalget
Bevillingsområde

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab Regnskab vs.
Korrigeret
budget

1

Faste ejendomme

-15.497

-15.670

-14.115

-1.555

2

Sundhedsudgifter m.v.

281.254

298.072

276.182

21.890

3

Tilbud til ældre

468.969

479.975

489.521

-9.545

4

Tilbud til voksne med særlige behov

10.879

10.905

18.342

-7.437

5

Støtte til frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål

989

989

569

419

746.594

774.271

770.499

3.772

Samlet resultat

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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BEMÆRKNINGER PÅ BEVILLINGSNIVEAU
Regnskabet for 2020 viser, at Ældreog Sundhedsudvalget havde et samlet
mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette
dækker over et merforbrug på 7,3 mio.
kr. på områder inden for servicerammen
og et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. uden
for servicerammen. Der er givet samlet
tillægsbevilling på udvalgets område på
27,7 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. er uden for
servicerammen.
Ad 1
Faste ejendomme
Området udviser et mindreforbrug på
ca. 1,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører
plejecentret Søvangsgården, der er en
kontraktinstitution og skal ses i sammenhæng med ”Tilbud til ældre”.

Ad 2 Sundhedsudgifter m.v.
På det samlede sundhedsområde ses et
mindreforbrug på 21,9 mio. kr.
• Aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundhedsvæsnet udviser et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Der blev givet
en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til
efterregulering vedrørende 2019, men
i slutningen af 2020 blev der foretaget
reguleringer, der betød et langt lavere
forbrug end forventet.
• Mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende
Træning og rehabilitering skal ses i sammenhæng med Tilbud til ældre (ad 3)
• Sundhedsfremme og forebyggelse
udviser et mindreforbrug på 2 mio. kr.
bl.a. som konsekvens af udsættelse af
aktiviteter som følge af coronarestriktioner og nedlukning.

• Andre sundhedsudgifter udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes
primært færre udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne.
Ad 3 Tilbud til ældre
Funktionen udviser et merforbrug på 9,5
mio. kr., som skal ses i sammenhæng med
”Faste ejendomme”, ”Sundhedsudgifter”
og ”Tilbud til voksne med særlige behov”.
• Kontraktvirksomhederne, udviser samlet
et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. og har
afholdt coronarelaterede udgifter på
godt 3 mio. kr. Institutionerne er kontraktstyrede og kan overføre mer- og
mindreforbrug til 2020. Især hjemmeplejen og sygeplejen har større merforbrug.
• Hjælpemiddelområdet udviser et
mindreforbrug, som skal ses i sammenhæng med ”Tilbud til voksne med
særlige behov”.
• Coronarelaterede udgifter til værnemidler på knap 3 mio. kr.
Ad 4 Tilbud til Voksne med særlige
behov
På funktionen er der et merforbrug på
7,4 mio. kr., som skal ses i sammenhæng
med ”Tilbud til ældre”, og der er et samlet
mindreforbrug inden for hjælpemiddelområdet.
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SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

INDHOLDS
FORTEGNELSE

Bevillingsområde

BORGMESTER
ENS FORORD

1

Fritidsfaciliteter

-85

-80

311

-391

2

Folkeskolen m.m.

8.500

10.073

8.178

1.895

10.441

8.941

3.494

5.447

159

159

154

5

-18.710

-18.710

-22.826

4.116

3.423

3.423

66

3.358

286.028

308.593

314.826

-6.233

Regnskabsoversigt i 1.000 kr. – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab Regnskab vs.
Korrigeret
budget

3

Ungdomsuddannelser

4

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

5

Central refusionsordning

6

Tilbud til ældre

7

Tilbud til voksne med særlige behov

8

Tilbud til udlændinge

10.764

8.764

9.336

-572

9

Førtidspensioner og personlige tillæg

240.496

250.867

246.044

4.823

10

Kontante ydelser

280.034

316.059

325.206

-9.147

11

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

148.111

147.134

135.739

11.396

12

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

74.250

70.876

62.597

8.278

Hoved- og nøgletal

13

Støtte til frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål

69

69

0

69

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB

14

Administrativ organisation

KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger

Samlet resultat

156

61

0

61

1.043.637

1.106.230

1.083.125

23.105

Driftsregnskab
Balance

Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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BEMÆRKNINGER PÅ BEVILLINGSNIVEAU
Regnskabet for 2020 viser, at Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget har et samlet
mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Der er givet
en samlet tillægsbevilling på området på
62,6 mio. kr., heraf 22,6 mio. kr. indenfor
servicerammen til det specialiserede
voksenområde. De resterende 40 mio. kr.
vedrører overførselsudgifterne, hvor der
allerede i foråret 2020 var en forventning
om stigende ledighed. Kommunerne blev
kompenseret herfor og tillægsbevillingen
til overførselsudgifterne er dermed finansieret af det ekstra bloktilskud.

Mindreforbruget udgør 19,6 mio. kr. uden
for servicerammen og 3,5 mio. kr. inden for
servicerammen. Mindreforbruget s kyldes
primært lavere overførselsudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere,
løntilskud og førtidspension samt færre
udgifter til Integrationsprogram og intro
duktionsforløb til udlændinge.
Ad 2 Folkeskolen m.m.
Området udviser et mindreforbrug på ca.
1,9 mio. kr. og kan hovedsageligt henføres
til uddannelses- og erhvervsvejledning og

skyldes lavere henvisningsantal som følge
af covid-19 restriktriktioner.
Ad 3 Ungdomsuddannelser
Området udviser et mindreforbrug på ca.
5,4 mio. kr. og kan primært henføres til, at
der ikke som det var forudsat, er afregnet
for FGU for 2020, men alene for 2019,
som kun var et halvt år.
Ad 5 Indtægter fra de centrale refusionsordninger
Området er uden for servicerammen og omfatter refusioner for særligt dyre enkeltsager,
hvor der er merindtægter på 4,1 mio. kr. På
området registreres refusioner for både
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt
Børne- og Uddannelsesudvalget. Afvigelsen
ligger primært på voksne og ældre området
med en merindtægt på 3,6 mio. kr. som
følge af øgede udgifter til enkelte sager på
området. Den øvrige merindtægt vedrører
0,4 mio. kr. i berigtigelser for tidligere år.
Ad 6 Tilbud til Ældre
Området udviser et mindreforbrug på 3,4
mio. kr. og skal ses i sammenhæng med
”Tilbud til voksne med særlige behov”.
Dette gør sig især gældende vedrørende
servicelovens § 85 socialpædagogisk støtte og § 105 botilbud efter almenboligloven.
Ad 7
Tilbud til voksne med særlige
behov
Området, der skal ses i sammenhæng
med ”Tilbud til Ældre”, viser, at der i 2020
har været et merforbrug på 6,2 mio. kr. (og
dermed samlet 2,9 mio. kr. i merforbrug),
hvilket primært skyldes:
• Øget tilgang af borgere til § 107 og § 108
• Der er et mindreforbrug på kontraktvirksomhederne. Institutionerne er kontraktstyrede og kan overføre mindreforbrug
til 2020 i henhold til gældende regler.
• Misbrugsområdet udviser et mindreforbrug
• Krisecentre og herberger udviser et
merforbrug, hvor stigningen kan henføres til øget brug af især herberger.
Voksenrådgivningen fik tilført 19,9 mio. kr. i
2020 for at nedbringe et forventet merforbrug. Det skyldes en væsentlig forøgelse
af ydelser til voksne borgere med særlige
behov.

Ad 8 Tilbud til udlændinge
Der er et nettomerforbrug på 0,6 mio. kr.,
som hovedsageligt skyldes lavere refusionsindtægter end forudsat. Refusionerne
er afhængige af de konkrete indsatser.
Ad 9 Førtidspensioner og personlige
tillæg
Der er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.,
som er fordelt på alle områder, herunder Seniorpension, Førtidspension og
Personlige tillæg m.v. Mindreforbrug på
førtidspensionsområdet kan henføres til
mellemkommunal afregning og et mindreforbrug på førtidspensionsordninger,
som er tilkendt efter den 1/7-2014. Mindreforbruget på seniorpensionsordningerne
skyldes primært, at disse ordninger var
nye i år 2020. Budgettet er anlagt primært
ud fra KL’s skøn for disse nye ordninger.
Ad 10 Kontante ydelser
Der er et merforbrug på 9,1 mio. kr. og
vedrører stort set merudgifter til forsikrede ledige som følge af en væsentlig
stigning i antal ledige som konsekvens af
coronapandemien med dens restriktioner
og nedlukninger af virksomheder og deraf
følgende afskedigelser.
Ad 11 Revalidering, ressourceforløb og
fleksjobordninger
Området viser, at der i 2020 har været et
mindreforbrug på ca. 11,4 mio. kr. Dette
skyldes primært at:
• Udgifterne til revalidering har været
lavere end forventet, hvilket betyder et
afledt mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
• Antallet af personer i flexjob har været
lavere end forventet, hvilket betyder et
afledt mindreforbrug på 8,1 mio. kr.
• Der har været færre personer i ressource- og jobafklaringsforløb end forventet,
hvilket betyder et afledt mindreforbrug
på 3,7 mio. kr.
• Udgifterne til personer på ledighedsydelse har være højere end forventet, hvilket
betyder et merforbrug på 1,4 mio. kr.
Ad 12 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Mindreudgiften på de 8,3 mio. kr. skyldes
coronanedlukning og deraf følgende
restriktioner, der har mindsket muligheden
for aktiviteter for ledige.
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Generelt
Hvidovre Kommunes regnskab aflægges
i henhold til gældende lovgivning og
efter de retningslinjer, der er fastlagt af
Indenrigs- og Boligministeriet 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.
Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i Principper for Økonomistyring, men skal her skitseres overordnet:
God bogføringsskik
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Den gode 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, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for
kontrolsporet, regnskaber samt revision.

DRIFTSREGNSKAB
Indregning af indtægter og udgifter
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, der slutter med udgangen
af januar måned i det nye regnskabsår.
Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af
væsentlige afslutningsposteringer frem
til udgangen af februar måned i det nye
regnskabsår.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.
Præsentation i udgiftsregnskabet
Præsentation af kommunens årsregnskab
tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede
regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter
udgiftsbaserede principper.

Bemærkninger til regnskabet
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende
væsentlige afvigelser mellem bevillingsog 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
Præsentation af balancen
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 Indenrigs- og Boligministeriet
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 m.v.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i
anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg,
driftsmateriel og inventar, herunder
it-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 kr., 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 og lignende, som ikke har
væsentlig indflydelse på aktivets levetid
eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det
regnskabsår, hvori de afholdes.
Grunde og bygninger
Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999
værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen 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.
Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af
afskrivninger.
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Levetider er fastlagt til følgende:
Aktivtype

Levetider

Bygninger til administrative formål

50 år

Bygninger til forskellige serviceydelser

30 år

Indretning af lejede lokaler
(10 år eller over kontraktperioden)

10 år

Tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr
Transportmidler *)

20-30 år
10-15 år
5-10 år
5-8 år

It-udstyr

3 år

Inventar

3-5 år

Driftsmateriel

10 år

*) Biler til Vagt- og sikring afskrives over 2-6 år.

Såfremt der er afveget fra levetiderne
udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet,
er dette anført som note til anlægsnoten i
regnskabet.

Materielle anlægsaktiver under udførelse
Igangværende materielle anlægsaktiver
værdiansættes til de samlede afholdte
udgifter på balancetidspunktet.
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver afskrives
lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt
muligt den gældende kontraktperiode.
Finansielle anlægsaktiver – aktier og
andelsbeviser
Andele af interessentskaber, som Hvidovre Kommune har medejerskab til, indgår
i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jf. senest foreliggende
årsregnskab, som svarer til kommunens
ejerandel.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke
afskrives.

For noterede aktier foretages indregning
en til kursværdien pr. 31. december og
for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende)
foretages indregningen efter indre værdis
metode.

Der afskrives ikke på materielle anlæg
under udførelse. Først når anlægget er
ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over
anlæggets forventede levetid.

Selskaber, hvor kommunens indskud er
fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke
kan udtrække ejerandelene, indregnes
ikke i kommunens balance.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje,
signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative
formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede
tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget i balancen
til nominel værdi under de respektive
regnskabsposter hertil. Der nedskrives til
imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som
for likvide beholdninger.
Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til
salg
Grunde og bygninger til salg måles til
ejendomsvurderingen, når grunden eller
bygningen er anskaffet før 1999, og til
kostprisen ved anskaffelse efter 1999.
Omsætningsaktiver – tilgodehavender
Udgifter og indtægter afholdt inden
regnskabsårets udgang, men som ved
rører efterfølgende regnskabsår, er
klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.
Indtægter, som vedrører indeværende
regnskabsår, men som først betales i det
efterfølgende regnskabsår, er klassificeret
som kortfristet tilgodehavende.
Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.
Omsætningsaktiver – værdipapirer
Værdipapirer omfatter beholdninger af
kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko
for værdiændringer.
Værdipapirer indregnes til nominel værdi.
Likvider
Likvider omfatter kontante beholdninger,
indskud i pengeinstitutter, investerings-

og placeringsforeninger, obligationer og
likvide aktiver udstedt i udlandet.
Likviderne indregnes i overensstemmelse
med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes
til nominel værdi og likvide aktiver udstedt
i udlandet indregnes til den officielle kurs.
Egenkapital
I egenkapitalen er udover kommunens
egenkapital også indeholdt modpost til
forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver, modpost til aktiver tilhørende
selvejende institutioner, som kommunen
har indgået driftsoverenskomst med.
Endvidere indeholder egenkapitalen en
modpost for modtagne donationer til
anskaffelse af aktiver samt en modpost
for kommunens opskrivninger vedrørende
ikke finansielle aktivers værdi.
Hensatte forpligtigelser
Forpligtelser indregnes i balancen, når
kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse som resultat af
en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et
træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig
beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen
under forpligtigelser.
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Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra
forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra
en pensionsalder svarende til 2 år efter
tidligste pensionsudbetalingsalder, den af
kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionsselskabet Sampension
samt forventninger om den fremtidige
udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v.
Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd.
Arbejdsskadeforpligtigelser indregnes
årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente,
inflation, dødelighed m.v. til den løbende
ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr.
forpligtigelse. Forpligtigelsen opgøres
minimum hvert 5. år aktuarmæssigt.
Hensatte forpligtigelser vedrørende eks
empelvis miljøforurening, indfrielse af
garantier til enkeltpersoner i henhold til
social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser, efterløn
og eftervederlag til politikere opgøres til
den kapitaliserede værdi af fremtidige
ydelser.
Langfristede gældsforpligtelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutioner
og andre kreditinstitutioner er optaget
med restgælden på balancetidspunktet.

Indefrosne feriepenge er opgjort gæld og
indekseret efter Lønmodtagernes Feriemidler udmeldinger.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede
anlægsaktiver indregnes i balancen som
en gældsforpligtelse.
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.
Nettogæld vedrørende fonds, legater,
deposita m.v.
Nettogælden omfatter tilgodehavender til
opkrævning fra kommuner/staten, aktiver
tilhørende fonds og legater, deposita og
de tilsvarende modposter hertil.
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten,
kirken, leverandører, andre kommuner og
regioner m.v. optages med restgælden på
balancetidspunktet.
Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.
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 Indenrigs- og Boligministeriet
har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.
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Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte
Område

2016

2017

2018

2019

2020

Byudvikling, bolig og miljø

73,8

216,1

214,6

216,6

256,9

0,4

0,6

3,3

19,2

45,0

Forsyningsvirksomheder m.v.
Transport og infrastruktur
Undervisning og kultur
Sundhedsområdet
Sociale opgaver og beskæftigelse
m.v.
Fællesudgifter og administration m.v.

80,5

79,0

77,8

78,9

49,8

1.070,0

1.079,8

1.045,8

1.045,2

1.063,0

132,6

149,8

151,3

156,8

152,2

2.010,1

1.985,8

1.986,2

2.022,2

2.113,7

630,8

471,1

484,5

459,7

472,2

3.998,2

3.982,2

3.963,5

3.998,6

4.152,8

Ledelsens påtegning

I alt

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

De samlede lønudgifter i 2020 udgjorde 1,93 mia. kr.
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Det samlede personaleforbrug har i 2020
været på 4.152,8 årsværk. Til sammenligning var der i 2019 et personaleforbrug
på 3.998,6 årsværk og dermed en samlet
stigning på 154,2 årsværk svarende til ca.
3,9 %.
Den samlede stigning i personaleforbruget omfatter stigninger på især fire områder. Forsyningsområdet som skal ses i
sammenhæng med hjemtagelse af dagrenovation. Undervisning og kultur som konsekvens af etablering af uddannelses- og
erhvervsvejledningen som erstatning for

det fælleskommunale UU-Center. Sociale
opgaver og beskæftigelse mv., hvor et
stigende antal børn i dagtilbud giver øget
personaleforbrug, flere plejefamilier samt
stigende antal ydelser i hjemmeplejen.
En del af disse stigninger kan ligeledes
forklares med øgede personaleressourcer
som konsekvens af coronarestriktioner.
På fællesudgifter og administration er der
stigning, som vedrører jobcentret, miljø,
byggesagsbehandling samt specialiserede områder.

UFORBRUGTE BEVILLINGER OVERFØRT TIL
NÆSTE ÅR

Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb,
der er overført mellem årene i 1.000 kr.

Til 2021

Til 2020

26.023

18.298

9.640

7.666

Drift:
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

I alt overført driftsbevillinger til næste år

2.638

2.960

20.560

23.761

547

6.010

2.593

3.070

62.002

61.764

Anlæg:
Økonomiudvalget

5.152

-2.221

Teknik- og Miljøudvalget

48.533

13.063

Kultur- og Fritidsudvalget

3.996

195

Børne- og Uddannelsesudvalget

380

0

Ældre- og Sundhedsudvalget

730

639

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

290

0

I alt overført uudnyttede rådighedsbeløb til næste år
Samlet overførsel til næste år

59.081

11.676

121.083

73.440
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REGNSKABSOVERSIGT

INDHOLDS
FORTEGNELSE
BORGMESTER
ENS FORORD
KOMMUNE
OPLYSNINGER

Regnskabsoversigt i 1.000 kr.

Opr. Budget

Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter
A. Driftsvirksomhed
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan-staltninger
0022 Jordforsyning
0025 Faste ejendomme

Regnskab

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

4.504.414

-687.609

158.335

-65.174

4.536.512

-695.811

138.067

-48.293

-5.410

53

127.282

-43.815

1.237

-1.661

-16

0

986

-1.807

62.232

-35.577

-17.860

39

43.714

-32.976

0028 Fritidsområder

2.760

0

12.862

0

15.109

0

0032 Fritidsfaciliteter

51.468

-6.591

-1.504

14

48.441

-4.665

317

0

-5

0

325

0

PÅTEGNINGER

0038 Naturbeskyttelse

Ledelsens påtegning

0048 Vandløbsvæsen

404

0

641

0

7

0

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

0052 Miljøbeskyttelse m.v.

4.493

0

569

0

2.955

0

0055 Diverse udgifter og indtægter

4.423

-4.463

-20

0

4.670

-4.368

0058 Redningsberedskab

10.732

0

-78

0

11.075

0

Sektorbemærkninger

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

62.186

-56.865

-590

0

71.507

-58.087

Hoved- og nøgletal

0138 Affaldshåndtering

62.186

-56.865

-590

0

71.507

-58.087

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB

02 Transport og infrastruktur

120.156

-2.881

-17.174

-878

97.824

-2.695

0222 Fælles funktioner

42.842

-1.834

-10.947

-760

29.570

-1.494

0228 Kommunale veje

43.975

0

-6.212

0

35.476

-37

0232 Kollektiv trafik

31.531

0

-6

0

30.937

0

1.808

-1.047

-9

-117

1.840

-1.164

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning

Driftsregnskab
Balance

Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet

0235 Havne

Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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829.402

-70.131

24.507

-8.438

835.486

-75.565

0322 Folkeskolen m.m.

03 Undervisning og kultur

711.990

-62.032

21.905

-7.622

722.546

-65.723

0330 Ungdomsuddannelser

26.532

0

-1.500

0

20.927

-114

0332 Folkebiblioteker

34.183

-691

161

-200

32.369

-489

0335 Kulturel virksomhed

34.615

-7.208

1.181

-486

35.172

-8.135

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

22.082

-199

2.760

-129

24.472

-1.105

04 Sundhedsområdet

322.822

-473

17.915

-930

321.085

-2.951

0462 Sundhedsudgifter m.v.

322.822

-473

17.915

-930

321.085

-2.951

Regnskabsoversigt i 1.000 kr.

Opr. Budget

Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
0522 Central refusionsordning

2.574.879

-497.760

Regnskab

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

127.271

-47.263

2.650.015

-490.978

0

-18.710

0

0

0

-22.826

0525 Dagtilbud til børn og unge

470.438

-131.197

1.130

-15.795

475.774

-145.615

0528 Tilbud til børn og unge
med særlige behov

185.175

-29.295

17.801

6.578

201.714

-23.345

0530 Tilbud til ældre

527.518

-52.838

23.130

-11.148

551.968

-59.990

0538 Tilbud til voksne med
særlige behov

319.355

-12.864

14.387

-197

355.090

-21.314

0546 Tilbud til udlændinge

25.979

-15.319

-1.139

-861

19.680

-10.403

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg

249.352

-8.855

10.551

-180

254.706

-8.663

0557 Kontante ydelser

438.126

-93.960

64.409

-23.893

498.487

-105.442

0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

249.568

-101.457

-977

0

205.026

-69.287

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

107.540

-33.265

-1.609

-1.766

86.714

-24.092

1.829

0

-413

0

855

0

456.902

-11.206

11.816

-7.719

433.313

-21.720

9.854

0

-40

0

8.713

-144

350.711

-11.206

20.813

-7.719

345.886

-19.900

2.935

0

-18

0

2.043

0

93.402

0

-8.939

0

76.672

-1.676

0572 Støtte til friviligt socialt
arbejde og øvrige sociale formål
06 Fællesudgifter og administration m.v.
0642 Politisk organisation
0645 Administrativ organisation
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
0652 Lønpuljer m.v.

B. Anlægsvirksomhed

155.998

-3.650

84.109

-8.310

172.497

-7.124

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

39.112

-1.500

34.254

-7.710

55.512

-6.657

0022 Jordforsyning

10.862

-1.500

1.567

-6.000

7.098

-6.497

0025 Faste ejendomme

20.750

0

25.446

-1.710

41.647

-160

0

0

2.311

0

1.292

0

0032 Fritidsfaciliteter

4.500

0

2.752

0

2.589

0

0038 Naturbeskyttelse

3.000

0

2.178

0

2.886

0

0028 Fritidsområder
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INDHOLDS
FORTEGNELSE

Regnskabsoversigt i 1.000 kr.
02 Transport og infrastruktur

Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet

-466

9.277

-600

10.401

-466

0

-1.055

0

232

0

03 Undervisning og kultur

60.571

0

22.139

0

66.569

0

0322 Folkeskolen m.m.

60.571

0

20.425

0

65.131

0

0

0

1.588

0

1.399

0

0

0

126

0

38

0

0

0

1.344

0

24

0

0

0

1.344

0

24

0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

43.755

0

13.573

0

34.589

0

0525 Dagtilbud til børn og unge

43.255

0

4.332

0

29.248

0

500

0

8.441

0

5.341

0

0

0

800

0

0

0

06 Fællesudgifter og administration m.v.

1.195

0

4.577

0

5.171

0

0645 Administrativ organisation

1.195

0

4.577

0

5.171

0

C. Finansiering

63.726 -4.032.878

-122.987

-45.973

07 Renter, tilskud, udligning og
skatter m.v.

64.451

-4.001.152

-22.699

-43.522

33.171

-4.036.223

0722 Renter af likvide aktiver

500

-15.000

0

0

870

-9.043

0728 Renter af kortfristede
tilgodehavender i øvrigt

500

-600

0

-100

58

-732

0732 Renter af langfristede
tilgodehavender

0

-3.600

0

0

0

-499

0462 Sundhedsudgifter m.v.

Balance

10.633

-2.150

04 Sundhedsområdet

Driftsregnskab

-600

9.365

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB

8.222

2.000

0332 Folkebiblioteker

Hoved- og nøgletal

Indtægter

0235 Havne

0335 Kulturel virksomhed

Sektorbemærkninger

Udgifter

0228 Kommunale veje

PÅTEGNINGER

Ledelsens årsberetning

Regnskab

Indtægter

-2.150

KOMMUNE
OPLYSNINGER

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING

Tillægsbev./ompl.
Udgifter

11.365

BORGMESTER
ENS FORORD

Ledelsens påtegning

Opr. Budget
Udgifter Indtægter

0530 Tilbud til ældre
0538 Tilbud til voksne med
særlige behov

Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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274.424 -4.280.499

Regnskabsoversigt i 1.000 kr.

Opr. Budget

Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter

Regnskab

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

0752 Renter af kortfristet gæld
i øvrigt

0

0

0

0

341

0

0755 Renter af langfristet gæld

4.561

0

-943

0

3.673

0

0758 Kurstab og kursgevinster
m.v.

0

-3.050

0

-144

4.878

-4.962

56.234

-1.075.020

-21.788

-63.264

25.476

-1.138.284

0762 Tilskud og udligning
0765 Refusion af købsmoms

0

0

0

0

-4.812

0

2.656

-2.903.882

32

19.986

2.688

-2.882.703

-725

-31.727

-100.288

-2.452

241.252

-244.275

-44.009

0

-101.558

0

183.031

0

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten

0

0

0

0

9.797

0

0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

0

0

0

0

28.177

-26.922

19.781

0

0

0

3.578

0

0838 Forskydninger i aktiver
vedrørende beløb til opkrævning

0

0

0

0

-54

0

0842 Forskydninger i aktiver
tilhørende fonds, legater m.v.

0

0

0

0

-8.395

0

0845 Forskydninger i passiver
tilhørende fonds, legater m.v.

0

0

0

0

0

8.101

0845 Forskydninger i passiver
vedrørende beløb til opkrævning

0

0

0

0

0

54

0850 Forskydninger i kortfristet
gæld til pengeinstitut

0

0

0

0

0

-150.000

0851 Forskydninger i kortfristet
gæld til staten

0

0

0

0

0

-18

0852 Forskydninger i kortfristet
gæld i øvrigt

0

1

0

0

0

-41.311

23.502

-31.728

1.270

-2.452

25.119

-34.179

0768 Skatter
08 Balanceforskydninger
0822 Forskydninger i likvide
aktiver

0832 Forskydninger i lang
fristede tilgodehavender

0855 Forskydninger i lang
fristet gæld
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UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

INDHOLDS
FORTEGNELSE

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige
myndigheder. Kommunen skal så i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres for
andre offentlige myndigheder.

BORGMESTER
ENS FORORD

Hvidovre Kommune har i 2020 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder.

KOMMUNE
OPLYSNINGER
PÅTEGNINGER
Ledelsens påtegning

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

KOMMUNENS
ÅRSBERETNING
Ledelsens årsberetning
Sektorbemærkninger
Hoved- og nøgletal

KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Balance
Noter til driftsregnskab og
balance
Bemærkninger til regnskabet
Anvendt regnskabspraksis

ØVRIGE
OVERSIGTER
Personaleoversigt

Uforbrugte bevillinger overført til næste år
Regnskabsoversigt
Udførelse af opgaver for
andre myndigheder
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