Supplement til 1. behandling i ØU den 30. september efter budgetforliget



Konkurrenceudsættelse
Greve Kommune vil fortsat have fokus på, at kommunen har konkurrencedygtige priser. I
kommunens fremadrettede fokus vil tjenesteydelser have et større fokus end vareudbud, da
det er på disse ydelser, der er den største økonomiske volumen. Herudover vil der blive
udarbejdet en plan for, hvilke kommende tjenesteydelser der skal konkurrenceudsættes de
kommende år, men også hvordan man ved at arbejde på tværs af områder i kommunen kan
skabe nye områder, der kan løses i samarbejde med private leverandører.



Borgerrådgiver
Der afsættes 700.000 kr. til etablering af en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren
vejleder og rådgiver borgere, der er utilfreds med Greve Kommunes behandling af dem eller
deres sager. Borgerrådgiveren har desuden mulighed for at bistå med rådgivning om
sagsgange, afklare misforståelser mv. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet med direkte
reference til kommunaldirektøren og er uafhængig af kommunens øvrige administration.



Bring your own device
I Greve Kommune skal der fortsat være fokus på, at eleverne på kommunens skoler skal
have gode muligheder for at kunne indgå i et stadig mere digitaliseret samfund. Fremover
har elever i indskolingen adgang til Ipads i form af årgangsklassesæt og på mellemtrinnet får
alle elever Chromebooks i stedet for Ipads. I udskolingen får eleverne mulighed for at
medbringe egen computer/tablet, ligesom der vil være Chromebooks til rådighed for de
elever, der ikke har eget udstyr.



Justeret tilskud til Portalen
Tilskuddet til Portalen nedtrappes gradvist over de kommende år fra de nuværende godt 10
mill. kr. til 6 mill kr. i 2023. Den gradvise nedtrapning skal sikre Portalen mulighed for at
tilpasse sig til den ændrede tilskudsprofil og etablere en større grad af uafhængighed af
Greve kommunes tilskud.



Pause i klippekort
Klippekortordningen med en halv times ekstra hjælp pr. ugen til beboerne på plejecentre og
modtagere af hjemmepleje sættes i bero. Ordningen startede som en statslig pulje med
ekstra hjælp til særligt de svageste ældre i 2015. Modtagerne fik med klippekortet mulighed
for at få hjælp til nogle af de gøremål, som ligger ud over kommunens serviceniveau. Men
kommunens serviceniveau fastholdes, og ordningen med husalfe på plejecentrene, som
fortsætter, giver mulighed for, at der kan skabes aktiviteter for beboerne.



Naturpulje
Greve Kommune skal have en tydelig profil for klima og miljø. Teknik og mIljøudvalget vil i
det kommende år arbejde med at beskrive en vision for dette. Arbejdet understøttes med en
pulje der kan sikre at konkrete initiativer kan igangsættes. Initiativerne vil have karakter af
sikring af øget biodiversitet, naturpleje og nedbringelse af CO2.



Visionsplan Hedeland og Spejdere
Det er vigtigt for forligspartierne at spejdernes lejr målrettet integrerer udsatte børn og
unge, ensomme eller ældre, der ikke er en del af spejderbevægelsen. I vores Sundheds- og
Psykiatripolitik ser vi områder, som spejdernes lejr skal bidrage med at realisere. Spejdernes
lejr hjælper med at synliggøre og tydeliggøre de muligheder, som børn og unge har for at
udfolde sig i Hedeland.



Øget normering i dagtilbud
Der afsættes flere midler til dagtilbud for at øge normeringerne. Dermed styrkes rammerne
for at etablere en god, tryg og udviklende hverdag for børnene på Greve Kommunes
dagtilbudsområde.
I 2020 øges normeringen med 1,5 mio. kr. Ressourcerne fordeles efter gældende
fordelingsmodel, og omhandler både vuggestue- og børnehaveområdet. Forældrebetalingen
øges ikke som følge af tiltaget.



Freyas Kvarter
I Greve Kommune er der en række tilbud til personer med kognitive funktionsnedsættelser
og til unge med særlige behov, herunder socialpædagogisk støtte og boligfællesskaber.
Hovedparten af de eksisterende tilbud kræver visitation fra myndigheden, hvilket sætter
begrænsninger i forhold til målgrupper og til indholdet i tilbuddene.
For også at have indsatserne til denne målgruppe, som er mere forebyggende og fleksible,
suppleres de visiterede tilbud med flere uvisiterede tilbud – det vil sige tilbud til sårbare
unge og til unge med kognitive funktionsnedsættelser, hvor der ikke først skal visiteres via
en myndighedsafgørelse.



Verdensmål
Greve Kommune vil bidrage til opfyldelsen af FNs verdensmål. Dette gøres fokuseret
gennem arbejdet med de allerede besluttede politikker og strategier for indkøb. Der
afsættes midler til at der kan igangsættes konkrete initiativer indenfor indkøbsstyring, krav i
udbud mv.



Anlægsmidler via kasseopsparing
I budgettet er der sat over 55 mio. kr. mere af til anlæg i perioden 2020-2023 i forhold til den
vedtagne investeringsoversigt. Dertil kommer en aftale med forligspartierne om, at der ved
udgangen af 2019 vil blive gjort status for hvor meget kommunens kasse i 2019 er opjusteret
med som følge af forskudte anlægsinvesteringer. Anvendelsen af disse midler skal målrettes
primært efterslæb og den konkrete udmøntning aftales mellem forligsparterne.

