












































































 

 

Idrætsrådet 
 

Greve den 24. august 2021 

Greve Kommune 

Att: Kultur- og Fritidsudvalget 

Att: økonomiudvalget 

 

Høringssvar til Direktionens budgetforslag 2022-25  

Høringssvaret er Idrætsrådets grundlag for dialogen med KFU på det aftalte møde den 25.8. Vi for-

venter, at der deltager repræsentanter fra direktionen/administrationen til at uddybe spørgsmå-

lene i høringssvaret, og de øvrige spørgsmål, som fremkommer i dialogen på mødet. 

  

1. Anlæg samt besparelser og udvidelser på driftsbudgettet for Kultur og Fritidsområdet:  

Idrætsrådet er bekendt med, at der er indsendt mange anlægsønsker og driftsønsker fra de bru-

gerråd og lignende, som Idrætsforeninger er repræsenteret i. I henhold til Idrætsrådets kommisso-

rium har rådet hverken ret eller pligt til at have en holdning til de konkrete forslag.  

Idrætsrådet og de lokale idrætsmiljøer i Tune, Karlslunde og Greve vil fortsat gerne inddrages i løs-

ningen af anlæg, renovering og vedligeholdelse af lokale idrætsfaciliteter. På den måde bliver det 

synligt for foreningerne og deres medlemmer, at de medvirker til - og inddrages i - de lokale reno-

verings- og vedligeholdelsesopgaver. 

Vi oplever desværre, at administrationen i CTM ikke brugerinddrager i tilstrækkeligt omfang inden 

arbejdet igangsættes. Det har betydet, at idrætsaktiviteter må stoppes på ubestemt tid i Greve 

Idrætscenter, nu hvor sæsonen starter op efter sommerferien. Det vil vi gerne have en drøftelse af 

ved dialogmødet, så KFU og direktionen bliver opdateret om situationen i GIC. Vi ved godt, at GIC 

selv er høringsberettiget om budgettet, men situationen for brugerne i GIC ligger os meget på 

sinde at få løst fremadrettet ved de nuværende og fremtidige vedligeholdelsesopgaver. Det er vo-

res opfattelse, at CTMs vedligeholdelsespuljer og projektstyring samt håndværkerinvolvering kan 

gøres på en mere effektiv måde i GIC. På dialogmødet vil vi gerne høre om dialogen mellem CTM 

og GICs forretningsudvalg i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, som påvirker brugernes 

trænings- og kampaktiviteter. 

 

Vedrørende Idrætsrådets høringsret i forhold til tidsplanen for budget 2022-25, vælger vi, som det 

høringsorgan vi er for KFU, direktionen og Byrådet at afvente resultatet af de politiske budgetfor-

handlinger den 1.-2. september. Idrætsrådet forbeholder sig herefter retten til at give supple-

rende høringssvar på et efterfølgende offentliggjort politisk budgetforlig før 1. behandling den 13. 

september i ØU samt offentliggørelse af høringssvar den 17. september forud for dagsordenen til 

BY’s 1. behandling af budgettet den 20. september.  

 

2. Budgettet for Kultur og fritidsområdet generelt: 

Idrætsrådet konstaterer, at det vist nok er første gang i mange år, at direktionen ikke har fremlagt 

de sædvanlige øremærkede besparelsesforslag på idræts- og fritidsområdet, så som reduktion i 



 

 

idræts- og fritidspuljerne, medlemstilskud og lokaletilskud, der er politisk fastlagt i den såkaldte 

Greveordning. 

 

Direktionen sender hermed et vigtigt signal til idrætsforeningerne og politikerne i Byrådet og der-

med også i KFU om, at man er klar over, at det vil få store konsekvenser for idræts- og fritidslivet i 

Greve Kommune, hvis der sker reduktioner på disse økonomiske tilskud, i en situation, hvor rigtig 

mange idrætsforeningers økonomi i de kommende år er udfordret med svigtende indtægter på 

grund af corona restriktionerne og for nogen foreninger også reduktion af medlemmer.  

Idræts- og fritidspuljerne spiller en afgørende rolle i at realisere Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik-
ken, herunder de forskellige indsatser under hvert af de seks liv. Det er også værd at pointere, at 
puljerne kommer rigtig mange forskellige grupper til gavn, såsom selvorganiserede grupper, 
idræts- og fritidsforeninger samt borgere, som har en god idé.  
 
I forhold til bredde-, talent-og eliteidræt vil det naturligvis få markante konsekvenser for de for-
eninger, som har en elite- og talentstrategi for udvikling af deres talent- og elitemiljøer.  
 
Hvis der i 2022 og i overslagsårene 2023-2025 er et politisk flertal for at fastholde det nuværende 
rammebeløb indenfor folkeoplysningsrammen, vurderes det som realistisk at fastholde de nuvæ-
rende elitesatsninger for idrætsforeningerne, som er med til at markedsføre Greve Kommune som 
en stærk idrætskommune. Det samme gør sig gældende for de mange tiltag inden for breddeidræt 
og de indsatser, der er målrettet særlige målgruppers deltagelse i foreningslivet, såsom personer 
med handicaps, ældre med nedsat funktionsevner og udsatte børn og unge mv.  
 
Derudover bør det også pointeres, at der er foreninger, som har/kan og gerne vil indgå flerårige 
partnerskaber via puljerne med Kultur- og fritidsudvalget. Deres indsats kan naturligvis ikke fort-
sætte fremadrettet uden politisk medfinansiering fra puljerne.  
 

Idrætsrådet vil derfor opfordre til, at rammebeløbet for idræts- og fritidspuljerne, partnerskaber 

o.lign., ikke reduceres ved et budgetforlig 5 minutter i 12 for 2022, men fastholdes, fordi det ska-

ber større værdi for idrætsforeninger og fritidsforeninger i Greve Kommune, at de dermed kan for-

sætte de indsatser de allerede har igangsat for bl.a. at fastholde de unge i idræts- og fritidslivet. 

 

3. Udvalgte konkrete forslag i budgettet 

På det foreliggende grundlag finder Idrætsrådet anledning til at kommentere udvalgte forslag i di-

rektionens budgetforslaget for 2022:  

 

Udvidelsesforslag – drift i alt: 

Budgetområde 1.03, daglig gulvvask i institutioner, Økonomiudvalget: 

Det er et meget kompleks forslag, som betegnes som et udvidelsesforslag uden økonomiske kon-

sekvenser, jf. gradueringsmulighederne nederst side 2. Det forudsætter, at de der skal tage stilling 

til forslaget, også er enig i at vælge blandt de 3 indbyggede besparelsesforslag i forhold til den nu-

værende udvidede corona-frekvens (fra 3 til 5 gange ugentligt) for rengøring/gulvvask i kommu-

nale institutioner. KFU skal bl.a. vurdere ulemperne for brugerne ved besparelsesforslag 3: Ingen 

weekendrengøring af haller og omklædning til fritidsbrugere på skoler. Besparelse ca. 300.00 kr. 

årligt. Det forudsætter, at fritidsbrugere, som har fået skolehaller stillet til rådighed af kommunen, 

bl.a. i stort omfang gymnastikforeninger, selv skal feje haller inden aktivitet i weekender og an-

kommer ikke til rengjorte toiletter og badefaciliteter. 



 

 

 

→Dette forslag vil vi gerne i dialog om med en repræsentant fra CTM, som har stillet forslaget. Vi 

er i tvivl om forslaget er indeholdt i budget 2022-2025. Forslaget er ikke er markeret med et gult 

kryds i højre margen undr udvidelsesforslag – drift i alt – men på udvidelsesforslag – Ændringer til 

prioriteringsrum på driften i alt, her er forslaget gul-markeret to steder med 1.015/-1.015 både 

som udgift og indtægt i budgetområde 1.03. Hvad betyder det for budgettet, og hvad er så inde-

holdt i budgettet 2022-2025 fsva. udvidet eller sparet gulvvask i skolehallerne – omfanget skal 

kendt af brugerne. Her er der meget lidt brugerinddragelse før forslaget er fremsat og ulempernes 

omfang er generelt beskrevet uden at nævne, hvilke brugere det får ulemperne og i givet fald skal 

bruge frivillige til at vaske gulv i skolehallerne og rengøre toiletterne før brugerne kan komme ind 

og lave deres idrætsaktiviteter! 

 

  

Implementering af en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning 

Skærpet risikoprofil er nævnt som en nedregulering pr. 1.1. 2022 af de hidtidige beløb i budget 

2021 på en lang række formålsbestemte budgetter.  

For Råd og Nævn er det 25.000 kr.  

Hvad har det af konsekvenser for rådighedsbeløb for møder mv. i regi af Idrætsrådet, Fritidsrådet 

og diæter for medlemmer af Idræts- og Fritidsrådet samt medlemmerne af Idræts og Fritidsunio-

nens bestyrelse? 

Idræts- og Fritidspolitikken nedreguleres med 88.000 kr. Hvilke konsekvenser har det for at gen-

nemføre de aftalte udviklingsinitiativer sammen med idrætsforeninger gennem bl.a. de seks liv på 

området?  

Aftenskolernes såkaldte tilbageløbsmidler nedreguleres som en andel af 276.000 kr.  

Lægges ovennævnte beløb direkte i kassen? - eller har fagudvalget en mulighed for at regulere for 

et merforbrug, som risikoprofilen ikke har fanget, da man bruger regnskabstal for 2020, som var 

det første Corona år? 

 

Venlig hilsen 

Knud Høyer 

Formand for Idrætsrådet 

 

 

 



Fritidsrådet 
 

Greve den 25. august 2021 

Greve Kommune 

Att: Kultur- og Fritidsudvalget 

Att: Økonomiudvalget 

 

Høringssvar til Direktionens budgetforslag 2022-25  

Høringssvaret er Fritidsrådets grundlag for dialogen med KFU på det aftalte møde den 25.8. Vi for-
venter, at der deltager repræsentanter fra direktionen/administrationen til at uddybe spørgsmå-
lene i høringssvaret, og de øvrige spørgsmål, som fremkommer i dialogen på mødet. 
  
Vedrørende høringsret i forhold til tidsplanen for budget 2022-25, vælger vi, som det høringsorgan 
vi er for KFU, direktionen og Byrådet at afvente resultatet af de politiske budgetforhandlinger den 
1.-2. september.  
 
Fritidsrådet forbeholder sig herefter retten til at give supplerende høringssvar på et efterfølgende 
offentliggjort politisk budgetforlig før 1. behandling den 13. september i ØU samt offentliggørelse 
af høringssvar den 17. september forud for dagsordenen til BY’s 1. behandling af budgettet den 
20. september.  

 
1. Udvalgte konkrete forslag i budgettet 

På det foreliggende grundlag finder Fritidsrådet anledning til at kommentere udvalgte forslag i di-
rektionens budgetforslaget for 2022:  
 
1.03 Tværgående områder - daglig gulvvask i institutioner, Økonomiudvalget: 
Fritidsrådet bakker op om Idrætsrådets skrivelse og vil blot tilføje, at der også skal tages hensyn til 
fritidsbrugere fra aftenskolerne, som benytter kommunale faciliteter. Det vil betyde, at fritidsbru-
gerne skal gøre rent efter skolebørn om fredagen. Jf. folkeoplysningslovens kapitel 6, § 22 Stilles 
lokaler og udendørsanlæg vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. 
  
4.01 Kultur - 4.02 Fritid - Implementering af en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlæg-
ning, Kultur- og Fritidsudvalget: 
Skærpet risikoprofil er nævnt som en nedregulering pr. 1.1. 2022 af de hidtidige beløb i budget 
2021 på en lang række formålsbestemte budgetter.  
 
Fritidsrådet undrer sig over at skulle finde forslaget i en teknisk rettelse, da der er tale om reelle 
besparelser og stiller spørgsmålstegn ved den manglende indsigt i de konsekvenser, en besparelse 
kan udløse. Idrætsrådet har stillet spørgsmål til områder i budgetoplægget, som Fritidsrådet bak-
ker op omkring. Fritidsrådet supplerer med følgende uddybning af aftenskoleområdet. 
 
Aftenskolernes såkaldte tilbageløbsmidler nedreguleres som en andel af 276.000 kr.  



Aftenskolerne erkender, at der har været flere år, hvor der har været tilbageløbsmidler på områ-
det. 
 
Derfor har vi haft dialog med fagcentret, som er opmærksom på at der er planlagt nye tiltag på 
tværs af andre fagcentre og som eksempelvis kan nedbringe ventelister på børnekulturområdet. 
Det kan ske ved at flytte undervisningen, når de unge er over 18 år.  
Aftenskolerne er ligeledes med i flere nye tiltag for sårbare borgere – jfr. Politikkerne og i det nye 
store projekt – Borgernes valg – hvor 80+ årige motiveres til et mere indholdsrigt liv med aktivite-
ter. 
Mange tiltag og projekter har pga. Covid-19 været umulige at gennemføre i 2020 og 2021. 
 
Med en besparelse på 276.000 kr. er det vores opfattelse, at Direktionen i flg. budgetoplægget 
ikke har overblik over de projekter, der sættes i gang og som forventes på sigt at skulle driftes in-
den for rammen. 
 
Det giver aftenskolerne svære arbejdsbetingelser og gør det umuligt at stå for fastholdelse og ud-
videlse af aktiviteter for ovenstående borgere, da det er alle aktiviteter, som ikke kan gennemfø-
res, hvis driftsrammen bespares. 
 

Venlig hilsen 
Ernst Olsen og Lone Rytter 
Formandskabet for Fritidsrådet 
 
 
 



Høringssvar til Direktionens budgetforslag 
 

Høringssvar fra medarbejdersiden i Lokal-MED i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening 

Vi har gennemgået Direktionens budgetforslag og vil gerne kvittere for det begrænsede antal 

besparelsesforslag. Dog må vi konstatere, at nogle af udvidelsesforslagene indeholder besparelser, der vil 

have en effekt på medarbejderne på rådhuset. 

 

Vi har følgende bemærkninger til tre udvidelsesforslag: 

 

Økonomiudvalget, 1.01, Fortsat fokus på lavt sygefravær og styrkelse af den politiske understøttelse på 

teknik- og miljøområdet 

Lokal-MED tilslutter sig forslaget om at opnormere i Teknik & Miljø og har en forhåbning om, at arbejdet 

med sygefravær fortsættes på bedste vis, når der ansættes en personalekonsulent. 

I forhold til finansieringen ved på begge områder at skære i centrenes lønbudgetter vil vi gerne udtrykke en 

bekymring. Der lægges op til at skære i alt 139.378 kr. i lønbudgettet i Center for Politik, Organisation & 

Borgerbetjening. Dette vil gøre en i forvejen vanskelig økonomisk situation mere vanskelig at manøvrere i.  

Lokal-MED foreslår, at finansieringen af de to stillinger tages af kassen i stedet for centrenes lønbudgetter. 

 

Økonomiudvalget, 1.03, Daglig gulvvask i institutioner 

Budgetforslaget foreslår, at der indføres daglig gulvvask i institutionerne. Dette forslag er også en god idé, 

men finansieringen af forslaget ved at reducere rengøringen på rådhuset og i idrætshallerne kan Lokal-MED 

ikke tilslutte sig. 

Rengøringsniveauet på rådhuset er i forvejen ikke i orden, og en reduktion af rengøringsbudgettet her vil 

bare forværre situationen. Dette gælder især, hvis skraldespande på kontorerne får lov til at stå en uge 

med eksempelvis madrester i.  

Dårligere rengøring påvirker medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø negativt, og det kan i sidste ende give 

øget sygefravær.  

Hvis forslaget bibeholdes, bør der ses ind i alternative måder at spare på rengøringen på rådhuset. Dette 

kan eksempelvis være at fjerne skraldespande på kontorerne og sætte en større skraldespand op ved 

kaffemaskinerne.  

Reduktionen af rengøringsbudgettet skal også ses i sammenhæng med bruttoanlægsforslaget om at indføre 

affaldssortering i kommunale bygninger. I forslaget er noteret, at det muligvis vil medføre en ekstraudgift til 

de medarbejdere, der skal håndtere affaldssorteringen i bygningerne.  

 

Medarbejdersiden i Lokal-MED i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening 



Greve Idrætscenter, den 24. august 2021  

Høring vedr. direktionens budgetforslag 2022-25 
 

Att.: Kultur- og Fritidsudvalget, Greve Kommune 

 

Direktionens budgetforslag blev den 12. august 2021 fremsendt til formanden for Brugerrådet i Greve 

Idrætscenter, da Brugerrådet er høringsberettiget på budgettet. Hermed fremsendes høringssvar på 

vegne af Brugerrådet i Greve Idrætscenter. 

 

Økonomiudvalget, 1.03, Daglig gulvvask i institutioner 

Budgetforslaget foreslår, at der indføres daglig gulvvask i institutionerne. Forslaget finansieres blandt 

andet ved afskaffelse af weekendrengøring af haller og omklædning til fritidsbruger på skoler og 

nedjustering af vinduespolering på samtlige enheder. 

En del af foreningerne repræsenteret i Brugerrådet i Greve Idrætscenter har også aktiviteter på 

skolerne. Brugerrådet mener ikke, det er rimeligt, at foreningerne skal have ringere kår i form af 

mangelfuld rengøring. På skolerne bliver der i forvejen kun rengjort fredag inden foreningernes 

aktiviteter i weekenden. En reduktion af denne rengøring vil betyde, at fritidsbrugerne møder ind til ikke 

rengjorte toiletter, badefaciliteter og haller. Fritidsbrugerne løfter allerede mange opgaver for at skabe 

aktiviteter for kommunens borgere, og rengøring af faciliteter bør efter Brugerrådets overbevisning ikke 

være en af dem. 

I Greve Idrætscenter er vinduespolering på nuværende tidspunkt opjusteret til fire gange årligt. 

Idrætscentret anvendes til arrangementer og stævner med mange besøgende, og en nedjustering af 

vinduespolering til en gang årligt vil betyde, at Greve Idrætscenter fremstår mere beskidt og ringere 

vedligeholdt. 

Visioner for idrætten 

Brugerrådet mener overordnet, at budgetforslaget mangler visioner for idrætsområdet. Brugerrådet 

stiller sig undrende over for, hvorfor idrætten slet ikke er synlig i budgetforslaget. Med en udarbejdet 

helhedsplan for Greve Idrætscenter så Brugerrådet gerne en prioritering af området, så udviklingen af 

kommunens idrætsfaciliteter kan forbedres til gavn for fremtidens aktive borgere i Greve. 

I helhedsplanen er der anført konkrete forslag til udvikling af området, så faciliteterne i højere grad 

svarer til brugernes behov. Der er blandt andet anført behov for en ny opvisningshal, en ny tribune til 

stadion og mere depotplads. Som eksempel er sidstnævnte depotplads afgørende for, at foreningerne 

kan have sit daglige virke. I dag er det nødvendigt at have depotcontainere stående på arealet, ligesom 

både haller og gangarealer anvendes til opbevaring af materiel. Det er ikke særlig kønt, men vigtigst af 

alt har det indflydelse på hallernes funktion.  

Brugerrådet håber, at der fra politisk side vil blive prioriteret et bedre miljø for idrætten, så borgerne 

kan få tidssvarende faciliteter, og omgivelser der indbyder til fysisk aktivitet og fællesskab. 

 

Formand for Brugerrådet i Greve Idrætscenter 

 

Jørgen Nielsen 
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