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Udvalgets vigtigste ansvarsområder 

Myndigheds- 
og driftsopgaver

Kultur & Fritidsudvalget varetager 

følgende opgaver:

• Voksenundervisning

• Biblioteker

• Idræts- og fritidsforeninger

• Kulturhus og museum

• Svømmehal

• Musikskole

Arrangementer og events

Kultur & Fritidsudvalgets institutioner 

og medarbejdere er endvidere driv-

kraften bag en række arrangementer 

og events:

• Flagdag

• Juletræstænding,

• Nytårskoncerter

• Sankt Hans

• Sommerfestival

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sager, udarbejder 

forslag og foretager indstilling til Byrådet om Kultur,  

Fritid og Idræt. 

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder for at skabe et rigt 

fritidsliv for borgerne i kommunen. Udvalget sætter 

rammerne og samarbejder med borgere og foreninger.
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Servicering

Kultur og Fritidsudvalget betjenes af 

Byrådssekretariatet ift. forberedelse 

og afvikling af møderne. Center-

chefen for Politik, Organisation og 

Borgerbetjening deltager på Kultur & 

Fritidsudvalgets møder.

Samarbejde 
med andre udvalg

Kultur & Fritidsudvalget har fælles 

ansvar for udviklingsplanen for 

Hedeland sammen med Plan- og 

Udviklingsudvalget.  

De mange institutioner vedligeholdes 

af Bygnings- Trafik og Miljøudvalget. 

Kultur & 
Fritidsudvalget
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Fakta om udvalgets områder 
Mange decentrale institutioner
Kultur- og Fritidsområdet er præget af en høj grad af decentralisering og består af mange forskellige 

institutioner, der alle arbejder med deres særlige indsatsområde herunder:

Årstal 2016

Børn 2.398

Voksne 5.118

I alt 7.516

Greve Bibliotek 

Greve Bibliotek består af hovedbib-

lioteket i Hundige og lokalbiblioteker 

i Karlslunde og Tune. Lokalbibliote-

kerne fungerer som ”Selvbetjente 

biblioteker”, hvor borgerne har 

mulighed for at benytte sig af 

bibliotekets faciliteter også udenfor 

den personalebetjente åbningstid. 

Biblioteket har i samarbejde med 

frivillige etableret netcaféer for 

it-svage borgere og tilbyder It-hjælp 

til virksomheder. 

Biblioteket har årligt ca. 300.000 

fysiske besøg og 200.000 elektroni-

ske. Der er 37 ansatte i biblioteket. 

Link: 

https://www.grevebibliotek.dk/

Greve Museum 

Greve Museum er et kulturhistorisk 

museum for nyere tid. Museet 

har særlig fokus på 1800-tallets 

hedebokultur og 1900-tallets 

forstadsudvikling. 

Museet modtager statstilskud som 

statsanerkendt museum. Statstil-

skuddet udgør ca. 2 millioner kr. om 

året. 

Museet havde i 2016, fem særudstil-

linger, gennemførte 35 arrangementer 

og Greve Museums Skoletjeneste 

har haft besøg af 976 elever og 108 

lærere på Grevegård.

Besøgstal Grevegård

Museum for Danmark 1914-18

Mosede Fort – Danmark 1914-18 

åbnede i august 2014 i 100 

års dagene for udbruddet af 1. 

verdenskrig med udstillingen ”På 

kanten af krig – Neutralitet mellem 

krig og velfærd”. Det var det første 

store skridt i forhold til at opfylde 

ambitionen om at etablere en national 

attraktion i Greve, der kunne sætte 

kommunen på Danmarkskortet.  

Museet er et lærings- og oplevel-

sessted. De fire krigsår bliver gjort 

interessante og relevante for både 

børn, unge og voksne gennem eks-

perimenterende formidlingsformer. 

Og det sker i en historisk autentisk 

ramme.

Museet blev i 2016 nomineret til den 

internationale Micheletti Award. De 

vandt ikke prisen men fik en tilbage-

melding om, at udstilling og historie 

var imponerende. 

Den brugerundersøgelse, der 

er foretaget på museet viser, at 

de besøgende på Mosede Fort 

– Danmark 1914-18 er særdeles

tilfredse med deres oplevelse. 50

% giver museet højeste karakter og

yderligere 40 % den næstbedste

karakter.
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Årstal 2016

Børn 4.527

Voksne 7.361

I alt 11.888

Den Musiske Skole 

Den Musiske skole består af to afde-

linger – musikskolen og billedskolen. 

Skolen har administration og faste 

lokaler på Hedelyskolen. Jævnfør Lov 

om Musik er musikskoler obligatori-

ske i alle kommuner. 

Ca. 1.300 børn og unge mellem 0 – 

24 år modtager årligt undervisning i 

Den Musiske Skoles regi. Der afvikles 

30-40 interne koncerter/udstillinger 

om året. Al undervisning foregår 

ugentligt og sæsonen er på 38 uger 

(plus to koncertuger). Der tilbydes 

også musikundervisning til voksne, 

dog uden tilskud. Der er pt. seks 

voksenelever.

Ca. 500 elever modtager musikun-

dervisning i skoletiden af lærere fra 

Den Musiske Skole som følge af 

den nye skolereform. Ca. 200 børn i 

dagtilbud modtager musikundervis-

ning i institutionerne af lærere fra Den 

Musiske Skole.

Billedskolen har ca. 100 aktivitetsele-

ver årligt og udbyder kurser i tegning 

og maling for alle aldersgrupper.

Administrationen på den musiske 

skole har fem ansatte og derudover 

arbejder der 36 lærere. Ansættelser-

ne dækker alt fra senior og fleksjob 

til lederstillinger. Lærerne er ansat 

mellem 3- og 37 timer om ugen.

Link: 

http://www.denmusiskeskole.dk/

Portalen  

– Greve Teater- og Musikhus

Portalen er en selvejende institution, 

der deler bygning med Greve 

Bibliotek ved Hundige Station. 

Portalen ledes af en bestyrelse og 

en direktør. Portalen tilbyder teater, 

musik, film, litteratur og lignende, 

og driver udstillinger med dansk og 

international kunst. 

Portalen er et kulturelt fyrtårn i 

regionen med mere end 1.000 

kunstnere og 90.000 besøgende 

årligt

Greve Kommune yder tilskud til 

Portalen via vedtægter.

Link: http://www.portalen.dk/

Besøgstal Mosede Fort

I 2016 havde Mosede Fort Danmark 

1914-18 et besøgstal på 11.888. En 

stigning på 15 % i forhold til 2015. 

Greveborgere kommer i stigende 

grad (pt. ca. 30 %), men hovedparten 

af de besøgende kommer fra Storkø-

benhavn og det øvrige Sjælland, og 

ca. 5 % er internationale besøgende 

fra 22 lande.
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Fakta om udvalgets områder 
Mange decentrale institutioner
Kultur- og Fritidsområdet er præget af en høj grad af decentralisering og består af mange forskellige institutioner, 

der alle arbejder med deres særlige indsatsområde herunder:

Greve Svømmehal

Greve Svømmehal er en af landets 

største svømmehaller og rummer 

ny-renoverede faciliteter til hele 

familien med baner til motionssvøm-

ning, vandgymnastik, tårne- og 

vipper, baby- og småbørnsbassin, 

motionscenter m.v. 

Mere end en kvart million gæster 

benytter årligt svømmehallen. Her 

tilbydes de blandt andet vandgym-

nastik og babysvømning. 

Herudover afholdes der to til tre 

gange årligt wellness-arrangementer.

Greve Idræts- og Fritidscenter

Greve Idræts- og Fritidscenter er den 

samlede betegnelse for fire forskelli-

ge geografiske lokaliteter:

a. Greve Idrætscenter

Greve Idrætscenter omfatter fire

idrætshaller, tennishal, udendørs

tennisanlæg, opvisningsstadion

til fodbold og atletik, et større

græsareal udlagt til fodboldbaner,

2 kunstgræsbaner, multibane og

træningspavillon.

b. Greve Borgerhus

Greve Borgerhus er rammen for

en lang række aktiviteter. Stedet

indeholder lokaler til møder og

aktiviteter (12-144 personer), og

køkkenfaciliteter til fri afbenyttelse.

Det omkringliggende grønne

område er udlagt som parkområde

med blandt andet en lille fodbold-

bane og petanquéanlæg.

c. Hundige Boldfælled (herunder

Hundigehuset og Valhallen)

Hundige Boldfælled omfatter

selve boldfælleden med græsfod-

boldbaner og en kunstgræsbane.

Hundigehuset indeholder klub 

og kontorlokaler, mødelokaler 

og omklædningsfaciliteter. Dertil 

kommer den uopvarmede lethal 

Valhallen, som primært er rammen 

for den selvorganiserede idræt.

d. Aktivhuset Olsbækken

Aktivhuset Olsbækken er en helt

unik ejendom med sin karakte-

ristiske arkitektur i parklignende

omgivelser og med storslået

udsigt over Køge Bugt. Mellem

700 og 800 mennesker færdes i

huset hver uge og laver mange

forskellige aktiviteter. Brugerne er

medlem af foreninger og selvorga-

niserede grupper.
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De selvejende  

haller og spejderhytter

Karlslundehallerne og Tunehal-

lerne med tilhørende boldfæl-

leder er selvejende haller med 

selvforvaltningsaftaler. 

 

Karlslundehallerne omfatter 

tre idrætshaller, Petanque- og 

Tennishal, udendørs tennisanlæg, 

græsareal udlagt til fodboldbaner, 

samt en kunstgræsbane.

Tunehallerne omfatter tre idræts-

haller, udendørs tennisanlæg, 

græsareal udlagt til fodboldbaner 

og en kunstgræsbane.

Derudover har spejderne under 

BUS i Greve selvforvaltningsaftaler.

Selvforvaltningsaftalerne beskriver 

de krav som Greve Kommune 

har til driften af hallerne/hytterne i 

forbindelse med tilskud hertil. Det 

gælder blandt andet at krav om 

udleje af lokaler til øvrige foreninger 

og brugergrupper.

Folkeoplysningsrammen

Aftenskolerne AOF, FOF, LOF, Væve-

skolen, Forening KIT, og Cambridge 

Institut og talrige foreninger tilbyder 

en lang række aktiviteter og 

arrangementer for Greve Kommunes 

borgere.

Kommunen stiller egnede lokaler 

til rådighed for de folkeoplysende 

aktiviteter og til de andre grupper, 

der har et tilhørsforhold til Greve 

Kommune. Kommunen yder også 

tilskud til mange af de folkeoplysende 

aktiviteter.

Borgerhusene

De selvejende borgerhuse Karls-

lundeHuset og Tune Borgerhus får 

tilskud fra kommunen. Husenes 

formål er at lave arrangementer og 

aktiviteter, der er med til at skabe et 

varieret kulturliv i kommunen.

Udvalgets institutioner 

 fremgår af kortet herunder:

Friluftsscene

Kultur

Medborgerhus

Skole

Bibliotek

Hedeland
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Arbejdsrutiner og eksisterende politikker  
De seneste projekter

Der er blevet gennemført en række 

vigtige projekter og anlægsarbejder, 

der har været med til at udvikle og 

forbedre de fysiske rammer til idræt 

og fritid. 

Her følger en kort oversigt over de 

gennemførte opgaver:

Kunstgræsbaner

I 2014 blev nedslidt bane på Greve 

Idrætscenter (herefter GIC) udskiftet 

med nyt kunstgræstæppe. Samme 

år blev der anlagt kunstgræsbane 

nummer to på den eksisterende 

grusbane ved GIC. 

I 2015 blev der anlagt kunstgræsba-

ne på den eksisterende grusbane i 

Hundige. Der nu fem kunstgræsbaner 

i Greve Kommune, og der er kunst-

græsbaner i alle de store lokalsam-

fund i kommunen. 

Mellembygning ved GIC

I januar 2014 blev mellembygningen 

ved GIC indviet. Mellembygningen 

har efterfølgende vist sig meget 

værdifuld med to aktivitetssale og 

et stort og godt opholdsområde. 

Det har skabt gode rammer for 

idrætshverdagen, og GIC er blevet en 

attraktiv ramme til at afholde bolig-

messe og større mesterskabs- og 

stævnearrangementer.

Indretning af ekstra 

klublokalefaciliteter i GIC

Greve Trim fik indrettede ubrugte 

kvadratmeter i etageadskillelse og 

fik løst et mangeårigt behov for at 

få et fysisk tilhørsforhold til GIC. 

De nye rammer og istandsættelsen 

af alle etager i den gamle hal 1 har 

betydet, at foreningslivet nu har fire 

gode mødefaciliteter. Det har givet 

de manglende faciliteter til kurser og 

møder for de aktive og store idræts-

foreninger i GIC. 

Renovering og  

udvidelse af atletikstadion

I 2016 er der opført et nyt atletiksta-

dion som erstatning for de meget 

nedslidte rammer på Greve Stadion. 

Atletikstadion er anlagt som et 

8-spors anlæg, der giver mulighed for

at afvikle nationale og internationale

atletikmesterskaber. Samtidig er

der skabt unikke rammer til både

idrætten i skoleregi, de mange

løbemotionister og til den lokale

atletikklub.

Renovering af Greve Borgerhus

Det meget benyttede borgerhus blev 

renoveret i 2014, og huset er blevet 

langt mere inspirerende og brugbart. 

I 2016 blev antallet af brugskvadrat-

meter til borgerhus udvidet, fordi 

erhvervslejemål blev opsagt, og nu er 

der plads til kontorfællesskab mellem 

Kultur og Fritid, IFS og FrivilligCenter 

Greve.

Kombineret petanque- 

og tennishal i Karlslunde

I 2017 blev den kombinerede 

tennishal og petanquehal indviet. 

Tennis har fået en ny og  

tidssvarende indendørs tennishal 

med en bane, og der er skabt facilite-

ter til både træning og konkurrencer 

til petanquesporten, der kan foregå 

hele året.  

Kapitel 7 - Side 126 af 132

Fagudvalgsbøger Kultur & Fritidsudvalget Greve Kommune - publiceret 05/01-2018



Arbejdsrutiner og eksisterende politikker  
De seneste indsatsområder
I den foregående udvalgsperiode har Kultur- og Fritidsudvalgets arbejdet med en del væsentlige indsatser.

Etablering af Idræts-  

og Fritidssekretariat (IFS) 

I 2014 blev der nedsat en arbejds-

gruppe. I forbindelse med den 

nye idræts- og fritidspolitik skulle 

gruppen komme med forslag, der 

kunne styrke samarbejde mellem 

idræts- og fritidslivet og Greve 

Kommune. 

Arbejdsgruppen fremlagde på By-

rådsmøde i juni 2015 en handleplan 

med seks indsatser. En af forslagene 

gik på at etablere af et idræts- og 

fritidssekretariat i Greve Kommune 

(IFS).

IFS blev godkendt og etableret pr. 1 

januar 2016. IFS drives af Idræts- og 

Fritidsunionen Greve ud fra en sam-

arbejdsaftale med Greve Kommune. 

Formålet er at styrke samarbejdet og 

fremme et foreningsbåret idræts- og 

fritidsliv i Greve Kommune.   IFS 

arbejder også med implementering af 

handleplanskataloget for idræts- og 

fritidspolitikken 2016-19, der blev 

vedtaget i juni 2016. 

Greve Kommune yder tilskud til 

Idræts- og Fritidssekretariatet via en 

driftsaftale.

Samskabelsesprojekter 

Under det overordnede tema 

’samskabelse’ er der i sidste periode 

sat projekter og indsatser i gang. 

Projekterne bygger på obligatoriske 

samarbejds- og partnerskabsaf-

taler mellem skoler og kultur- og 

fritidsområdet.

KFU besluttede i første halvår 2016 

en samarbejdsmodel mellem Greve 

Kommunes folkeskoler og kultur- og 

fritidsområdet. 

Modellen sikrer obligatorisk delta-

gelse for skolerne i kulturforløb på 

kommunens kulturinstitutioner. Og 

modellen indebærer obligatorisk 

deltagelse i partnerskabsaftaler med 

lokale idræts- og fritidsforeninger. 

Indsatsen trækker tråde tilbage til 

kulturpolitikkens indsatsområde 

’Kulturel dannelse af børn og 

unge’, der havde handleplaner 

for idræts- og fritidspolitikken 

og indeholdt projekter som ’Den 

Kulturelle Rygsæk’ og ’Kreative børn’ 

(i KMØ-regi).

Ordningen er gennemført for 

første gang i indeværende skoleår 

(2016/17). Status er, at der årligt 

afvikles i alt ca. 150 kulturforløb 

fordelt på de tre kulturinstitutioner, og 

de ca. 120 foreningsforløb er fordelt 

på seks foreninger. Skoler, kultur-

institutioner og foreninger melder 

samstemmende om stor tilfredshed 

med ordningen.    

Samarbejdsmodellen sikrer at alle 

Greve Kommunes børn og unge 

møder det lokale kultur- og fritidsliv. 

Samtidig sikrer modellen, at Greve 

Kommune indfrier målsætningerne 

for ’den åbne skole’ i skolereformen.  

Den gode idé – puljeudvidelse

I januar 2015 blev der afsat 100.000 

kr. til samarbejdsaftaler mellem skoler 

og foreninger. 

I januar 2017 besluttede Kommunen 

at udvide både beløb og interes-

sentrammen. Det åbnede for at 

en bredere kreds af interessenter 

fra hele kultur- og fritidslivet samt 

enkeltpersoner i puljen ’Den gode 

idé’ kunne lave samarbejdsaftaler 

med skolerne.

Børne- og Ungeudvalget har fra 

januar 2017 tilført området 200.000 

kr., så den samlede ramme for 

samarbejde mellem kultur- og 

fritidslivet og skoler i Greve kommune 

er på 500.000 kr. årligt. 

Puljen blev første gang fordelt i april 

2017, hvor der blev uddelt 299.700 

kr. til 14 projekter fordelt på 11 

aktører og alle kommunens ni skoler. 

Puljens formål er både at skabe 

variation i skoledagen, understøtte 

alternative læringsformer i ’den åbne 

skole’ og at øge børnenes kendskab 

til samfund og foreningsliv.  
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Arbejdsrutiner og eksisterende politikker  
Politikker

Organisation og Økonomi  

Idræts- og Fritidspolitikken i Greve 

Kommune blev i 2012 udfoldet i fem 

indsatsområder: 

• Fysiske rammer

• foreninger

• de selvorganiserede

• aftenskoler

• inklusion

Bevillingsniveauet for Greve 

Kommune er på budgetområdeni-

veau. Det vil sige, at det er Byrådet, 

der har kompetencen til at beslutte 

omdisponeringer af bevillinger 

mellem de enkelte budgetområder. 

I styrelsesvedtægtens §9 fremgår 

det, at de stående udvalg skal drage 

omsorg for, at bevillinger og rådig-

hedsbeløb, der er tildelt udvalget, 

ikke overskrides. Det vil sige, at det 

er fagudvalgenes ansvar at sørge 

for ikke at fremme udgiftsdrivende 

forslag og at fagudvalgene skal 

sikre, at budgetterne på de enkelte 

budgetområder holdes.

Kultur og Fritidsudvalget har et 

samlet nettodriftsbudget på 78,1 

mio. kr. i 2018 og et samlet nettoan-

lægsbudget på 4,5 mio. kr. i 2018. 

Budgettet fordeler sig på følgende 

budgetområder:

Greve Kommunes Kulturpolitik udgør 

det fælles grundlag for fremtidens 

visioner, værdier og mål inden for 

kulturområdet. 

Politikken angiver også rammerne 

for, hvad der er ”Kultur” i Greve. 

Den præciserer, at vi – kommunen, 

borgerne, institutionerne, foreninger-

ne og erhvervslivet – alle har en rolle 

og et ansvar i forhold til kulturlivet  

i Greve

4.01 Kultur, drift: 

46,0 mio. kr. i 2018. På budgetom-

rådet ligger blandt andet udgifter til 

Greve Bibliotek, Greve Museum og 

Den Musiske Skole

4.01 Kultur, anlæg: 

1,0 mio. kr. i 2018. På budgetområdet 

ligger anlægsudgifter til synliggørelse 

af Museum Mosede Fort.

4.02 Fritid, drift:  

32,1 mio. kr. i 2018. På budgetom-

rådet ligger blandt andet udgifter 

til Greve Svømmehal og Greve 

Idrætscenter.

4.02 Fritid, anlæg:  

3,5 mio. kr. i 2018. På budgetområdet 

ligger anlægsudgifter til klimaløsning 

på Greve Idrætscenter og tilskud 

til indendørs tennisbaner på Greve 

Idrætscenter
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Vigtige samarbejdspartnere,  
bestyrelser og partnerskaber

Bestyrelser

Greve Museum og Den Musiske 

Skole har hver en bestyrelse, hvor 

der sidder to udvalgsmedlemmer fra 

Kultur & Fritidsudvalget. 

Portalen har en professionel besty-

relse og medlemmerne udpeges 

af Byrådet efter indstilling fra 

bestyrelsen. Der er dog ikke noget 

krav om repræsentation fra Byrådet 

i vedtægterne. Pernille Beckmann er 

valgt som lokal borger for en 2-årig 

periode fra foråret 2017.

Partnerskabsaftaler

I nuværende periode har KFU haft 

partnerskaber på idrætsområdet 

med Hundige boldklub, Greve Strand 

Badmintonklub og Sydkystens Karate 

Klub. Aftalerne har bidraget til bedre 

integration, forøget folkesundhed og 

branding af Greve Kommune.

Opera Hedeland

Greve kommune yder tilskud til 

Opera Hedeland. 

Opera Hedeland er et egnsteater 

med base på amfiscenen i Hedeland. 

Teatret drives af en bestyrelse og en 

teaterleder med tilskud fra staten og 

kommunerne Høje Taastrup, Roskilde 

og Greve. 

Teatrets virksomhed er reguleret 

gennem en egnsteateraftale indgået 

med staten og de tre kommuner. 

Der er lavet en ny egnsteateraftale 

for en treårig periode fra 1. januar 

2018. Kommunernes relation til 

teatret varetages af Den Politiske 

Følgegruppe for Opera Hedeland. 

Følgegruppen er repræsenteret ved 

kulturudvalgsformændene fra de tre 

kommuner.
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Vigtige samarbejdspartnere,  
bestyrelser og partnerskaber
Øvrige samarbejdspartnere

Greve Pigegarde

Greve Pigegarde er en selvejende 

institution med selvstændig bestyrel-

se og ledelse. Garden blev stiftet den 

1. september 1972.

Pigegarden repræsenterer Greve

Kommune i ind- og udland og har i

årenes løb deltaget i mange stævner.

Pigegarden har opnået flere fine

placeringer både til DM og til VM.

Greve Kommune yder tilskud til

Greve Pigegarde via driftsaftale.

Kunstforeninger

Kunstforeningen Køge Bugt og 

GreveKunst er foreninger med selv-

stændige bestyrelser. Kommunens 

engagement går gennem støtte til 

deres aktiviteter, primært gennem 

tilskud til konkrete arrangementer. 

Greve Harmoniorkester

Greve Harmoniorkester er en 

forening, hvis formål er:

• At drive et harmoniorkester med

et højt kunstnerisk niveau på

frivillig og amatørmæssig basis

• At virke som musikalsk rollemodel

for genremæssigt beslægtede

orkestre.

• At være en anerkendt og velset

musikalsk ambassadør for Greve

Kommune såvel inden for som

uden for kommunen.

Greve Harmoniorkester blev 

grundlagt i 1973 af orkesterets 

nuværende dirigent, Erik Jørgensen, 

under navnet Hedelyskolens 

Orkester. Dengang var det et tilbud til 

eleverne på en af Greve Kommunes 

12 skoler. 

Greve Harmoniorkester er i dag 

en selvstændig forening, som via 

selvforvaltningsaftalen med Greve 

Kommune stadigvæk har en tæt 

tilknytning til musikskolen. 

Greve Harmoniorkester består i dag 

af 40-45 musikere, som kommer 

både fra Greve og fra størstedelen 

af Sjælland. Greve Harmoniorkester 

spiller 8-10 koncerter om året, hvor 

der indimellem optræder opera-

sangere fra Det Kongelige Teater 

som solister. Greve Kommune yder 

tilskud til Greve Harmoniorkester via 

driftsaftale.
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Børn & Familier

 › familierådgivning 
for familier, 
børn og unge i 
vanskeligheder

 › Pædagogisk 
Psykologisk 
Rådgivning

 › Vurdering og 
visitation af børn 
og unge

 › tilbud til familier
 › specialun-

der-visning med 
visitation

 › Sundhedspleje
 › Tandpleje
 › Forebyggelse af 

kriminalitet og 
misbrug

Centerchef 
Børn & Familier
Hanne Poulsen

Direktør
Henrik Harder

Direktør 
Peter Kjærsgaard Pedersen

Dagtilbud & Skoler

 › dagpleje
 › daginstitutioner
 › pædagogisk 

tilsyn og 
udvikling

 › folkeskoler
 › SFO
 › ungdomsskole
 › tilsyn med skoler
 › specialunder-

visning uden 
visitation

Centerchef 
Dagtilbud & 

Skoler
Rasmus Johnsen

Politik, Organisation 
& Borgerbetjening

 › politisk betjening
 › juridisk rådgivning
 › skat, pas, 

kørekort
 › pladsanvisning
 › boliganvisning
 › ejendomme
 › kultur og fritid
 › personaleforhold
 › rekruttering
 › IT
 › udvikling

Centerchef 
Politik, Organisation & 

Borgerbetjening
Vakant

Økonomi

 › budgetproces
 › budgetstyring
 › årsregnskab
 › revision
 › fi nansiel styring 
 › analyser
 › prognoser
 › økonomisupport
 › indkøb
 › udbud

Centerchef 
Økonomi

Nanna Fugl Vestereng

Sundhed & Pleje

 › visitation
 › hjemmesygepleje
 › demensindsats
 › aktivitetstilbud 

pensionister
 › akutpladser
 › genoptræning
 › hjælpemidler
 › sundhedstilbud
 › forebyggelse
 › madservice

Centerchef 
Sundhed & Pleje
Martin Nordentoft 

Rasmussen

Job & 
Socialservice

 › ledige
 › voksne med 

særlige behov
 › pædagogisk 

psykologisk 
vejledning 

 › virksomheds-
kontakt

 › integration
 › revalidering
 › fl eksjob
 › førtidspension
 › kontanthjælp
 › udsatte borgere
 › visitation sociale 

tilbud
 › Rusmiddel-

behandling

Centerchef 
Job & 

Socialservice
Gitte Lind

Teknik & Miljø

 › planlægning
 › miljø og natur
 › klima og energi
 › veje og trafi k
 › grønne områder
 › byggesager 
 › kort og geo
 › anlæg 
 › vedligehold af 

bygninger
 › ejendomsservice

Centerchef 
Teknik & Miljø

Jens C. 
Zøfting-Larsen

Kommunaldirektør
Claus Thykjær Direktion Centre

Afdelinger
og 

institutioner

Borgere
og

virksomheder
Byråd

Fig: Organisationsdiagram
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