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Formål 
I denne oversigt præsenteres initiativer fra Kultur-og Fritidsområdet, som kan vælges til og 

fra, hvis der ønske en budgetreduktion på det enkelte område. Det kendetegner alle 

initiativer, at det ikke er lovpligtige kommunale opgaver, men opgaver som kan prioriteres 

politisk. 

Sammenfatning 
Oversigt med mulige besparelser på kultur- og fritidsområdet, hvor konsekvenserne ikke er 

analyseret nærmere. Overordnet set kan der laves besparelse af initiativer indenfor fire 

forskellige områder. 

Berørt budget (2023-tal) Bemærkning Nudget 2023 Beløb 

Sommerferieaktiviteter  0,278 mio.kr. 

Tilskud til ikke-

folkeoplysende foreninger 

 0,499 mio.kr 

Events og arrangementer  0,879 mio.kr 

Tilskud til egnsteater Opera 

Hedeland 

Først fra og med budget 

2025 

0,335 mio. kr. 

En reduktion af budgettet indenfor de enkelte områder kan gradueres ved at fravælge 

konkrete initiativer. Midler afsat til de enkelte initiativer fremgår af nedstående skema. 

Initiativer Bemærkninger Budget 2023 

Fritidsområdet     

Sommerferieaktiviteter    278.422 kr. 

      

Kulturområdet     

Tilskud til ikke-
folkeoplysende 
foreninger   499.735 kr. 

Greve harmoniorkester    209.088 kr. 

Greve pigegarde    290.647 kr. 
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Events og arrangementer    879.186 kr. 

Kommunale events     

Nytårskoncerter  

Det anbefales at fravælge events, 
fremfor at reducere budgettet, da 
arrangementer kan blive meget 
svære at gennemføre 

68.124 kr. 

Greve awards  111.891 kr. 

Sankt Hans  141.199 kr. 

Flagdag  33.369 kr. 

Juletræstænding  22.497 kr. 

Kommunale 
arrangementer     

Tilskud til 
kulturarrangementer  

Det anbefales at puljen ikke 
reduceres, da succesraten for 
ansøgerne, dermed blive så lille, at 
arbejdet ikke står lig indsatsen. 32.138 kr. 

Børnekulturmidler 

I denne kategori finansieres blandt 
andet den årlige fortællefestival 
omkring efterårsferien/halloween, 
musikkonsulentordning i 0. 
klasserne, børneteater og opera for 
skolerne, kulturelle 
sommerferieaktiviteter fx 
forfatterskole 469.968 kr. 

Tilskud til egnsteater 
Opera Hedeland 

Er i 2022 på 0,320 netto (dvs 
fraregnet teaterrefusionen.) (i 
budgettet er der afsat 0,492 mio.kr i 
2022). Egnsteateraftalen er flerårige 
og løbet til udgangen af 2024. Først 
derefter kan kommunen ophører 
med aftalen.  335.027 kr. 

 

 

 

Tidsplan/proces: 
Fravalg af ovenstående initiativer kan implementeres fra og med budget 2023, med 

undtagelse af tilskuddet til egnsteater Opera Hedeland, hvor Greve Kommune er bundet af 

en aftale frem til 2024. 
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Delresultater/-konklusioner 
- Initiativer så som sommerferieaktiviteter og kulturarrangementspuljen, henvender 

sig til den brede befolkning i Greve Kommune og udbetales som en 

underskudsgaranti til foreninger og frivillige. Derfor er det begge initiativer der 

hviler på frivilligt arbejde og foreningernes engagement i kommunen, og derfor er 

det få midler, som skaber stor værdi.  

- De kulturelle events finansieres af forholdsvis små beløb. Derfor vil det ikke være 

muligt at gennemføre de enkelte events ved en reduktion af eventets budget. 

Ønskes en besparelse på området, anbefales det at vælge konkrete events fra. 

 


