
Høring af Budgetforlig 2023 

Hermed fremsendes orientering om høring af forligspartiernes budgetforslag, som vil danne 

grundlag for 2. behandlingen af Budget 2023-26 på Byrådsmødet den 3. oktober 2022. 

Det høringsomfattede materiale kan findes på kommunens hjemmeside, jf. nedenstående link. 

Budget | Greve Kommune 

På Byrådets møde den 20. december 2021 blev det besluttet, at høringsbreve fremadrettet 

sendes ud fra en central postkasse, hvor samme postkasse modtager høringssvar retur og at 

offentliggørelsen af høringssvarene ikke deles op i fagudvalg men derimod ligger som ét samlet 

produkt opdelt og inddelt efter afsendere (skolebestyrelser, MED, råd og nævn etc.).  

Der vil være en ajourført central liste med overblik over høringsparter inkl. diverse oplysninger 

(som altså er dem, der modtager dette høringsbrev) og det vil fremadrettet være muligt at få 

skrevet sig på. Dette gælder dog ikke privatpersoner, virksomheder m.v., som på lige fod med 

andre kan skrive ind via den officielle postkasse på Greve.dk, som åbner op, når budgetmaterialet 

bliver offentliggjort. Kommentarerne vil være tilgængelige for Byrådets medlemmer, men de vil 

ikke indgå i det offentliggjorte materiale. 

 

Materiale 

Det offentliggjorte materiale består først og fremmest af forligspartiernes budgetforslag for 2023-

26, der indeholder en resultatopgørelse med de overordnede økonomiske nøgletal for 

kommunens udgifter og indtægter. Herudover er der offentliggjort en række kataloger, der 

indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer i budgetforliget samt en 

supplerende pressemeddelelse. 

 

Afgivelse af høringssvar 

Høringssvaret sendes senest den 16. september kl. 12.00 til OfBudget@greve.dk. Fristen 

bedes overholdes, da svarene indgår i det samlede budgetmateriale, som offentliggøres på Greve 

Kommunes hjemmeside samme dag. 

Når høringssvaret fremsendes, skal det fremgå tydeligt, hvem der er afsender af høringssvaret. 

Vær endvidere opmærksom på, at høringssvaret ikke må indeholde personfølsomme oplysninger 

(navn, adresse m.v.), da svaret i så fald ikke vil kunne indgå i det offentliggjorte materiale. 

 

Med venlig hilsen 

Stine Basballe 

Centerchef for Økonomi & HR 

 

https://greve.dk/kommunen/oekonomi/budget#budgetmappen-2023-2026-41
mailto:OfBudget@greve.dk

