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Plan- og Tryghedsudvalget 
 

 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for planlægning, by-
udvikling, tryghed, opgaver i relation til kommunens boligsociale indsats samt kommunens integra-
tionsindsats. 

 
Plan- og Tryghedsudvalgets ansvarsområder er fordelt på følgende budgetområder. 

• 7.01 Plan og Udvikling 

• 7.02 Tryghed og Integration 
 
 

1.000 kr. Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

7.01 Plan og udvikling 1.290 1.290 1.290 1.290 

7.02 Tryghed og Integration 1.347 1.347 1.347 1.347 

I alt 2.637 2.637 2.637 2.637 

 
 
Budgetområde 7.01 Plan og Udvikling omfatter udgifter til planlægning og byudvikling samt vedlige-
holdelse af GIS-data, kort- og infomateriale. 
 
Budgetområde 7.02 Tryghed og Integration omfatter primært udgifter til en række større projekter 
med et boligsocialt fokus. 
 
  



Plan- og Tryghedsudvalget  Budget 2022-25 

 Side 2  

 

Fordeling på budgetområder 
 
 
 

  

7.01 Plan og udvikling
49%

7.02 Tryghed og 
Integration

51%
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Budgetområde 7.01 Plan og Udvikling 
 
 
Lovgrundlag 
 
Området er primært reguleret af Lov om planlægning, i daglig tale kaldet planloven, samt en række 
andre love med mere specifikt fokus heruner byggeloven, hegnsloven, miljøbeskyttelsesloven, mil-
jøvurderingsloven, varmeforsyningsloven samt vejlovgivningen.  
 
 
Beskrivelse af området 
 
Området dækker primært over udgifter forbundet med udarbejdelsen af kommuneplaner, lokalplaner 
og eventuelle helhedsplaner mv. Dette omfatter faste udgifter diverse tekniske abonnementer og ad 
hoc udgifter bl.a. til forskellige analyser af eksempelvis jordbund, støj og trafik, detailhandel mv. eller 
afholdelse af borgermøder eller anden form for interessentinddragelse. 
 
Området omfatter også driften til kommunens geografiske informationssystem (GIS), der er nødven-
digt både for selve planlægningsarbejdet men også for den konkrete sagsbehandling i forbindlese 
med bl.a. miljø- og byggesager, hvor kommunens virksomheder og borgere også har direkte adgang 
til de relevante informationer. 
 
 
Budgetforudsætninger 
 
Alle budgetter på området er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige 
pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.  
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Budgetområde 7.02 Tryghed og Integration 
 
 
Lovgrundlag 
 
Området er primært reguleret af Lov om social service, i daglig tale kaldet serviceloven. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Området dækker primært over udgifter forbundet med to større projekter, nemlig Tryghed i Greve 
Nord og den Boligsociale Helhedsplan, hvis målgrupper overlapper. 
 
 
Tryghed i Greve Nord 

 

Greve Kommune arbejder aktivt på at skabe et trygt sted at bo i hele kommunen, uanset om man 

bor i villakvarter eller almennyttigt boligbyggeri. Som en del af denne ambition vedtog Byrådet den 

24. februar 2020, at der konkret skal arbejdes med en overordnet plan for at skabe tryghed i Greve 

Nord. Det Kriminalpræventive Råd har udviklet en model for kriminalitetsforebyggelse, der baserer 

sig på tre forskellige strategier, som er 

 

- Problemorienteret kriminalitetsforebyggelse (symptombehandlende) 

- Ressourcebaseret og problemorienteret forebyggelse (kontrol) 

- Ressourcebaseret opbygning (forebyggende) 

 

 

Den boligsociale helhedsplan 

 

På baggrund af en stor bevilling fra Landsbyggefonden har de almene boligorganisationer i samar-

bejde med Greve Kommune arbejdet succesfuldt med udviklingen af Greve Nord siden 2008. Der 

arbejdes indenfor følgende tre indsatsområder 

 

- Uddannelse og livschancer 

- Beskæftigelse 

- Sammenhængskraft og Medborgerskab 

 

Projektet arbejder meget helhedsorienteret med de familier, der har behov for ekstra støtte, men 

også for at støtte områdets andre udsatte beboere. 

 
 
Budgetforudsætninger 
 
Alle budgetter på området er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige 
pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer. 
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Økonomioversigt 

 

Serviceudgifter Beløb (1.000 kr.)   

      

7.01 Plan og udvikling 1.290   

   Planarbejde 648   

   GIS 642   

      

7.02 Tryghed og Integration 1.347   

   Projekter 1.347   

      

Samlet 2.637   

 


