Alle borgerlige partier i Greve Byråd har sikret et budget uden besparelser
Med budgetforliget for 2021 og de følgende år investerer Greve Kommune i hverdagens kerneydelser nu og i
fremtiden.
Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance har indgået et budgetforlig for 2021 og de
følgende år. Forliget sikrer et budget uden besparelser, selvom Greve Kommunes økonomi er udfordret af
regeringens udligningsreform, som sender millioner ud af kommunen samtidig med, at corona-virus også
betyder en ekstra regning på millioner af kroner.
Samtlige forligspartier er imod udligningen, men ønsker samtidig ikke at serviceniveauet i forhold til børn,
unge, ældre, udsatte, erhvervsliv eller fritidsliv skal reduceres. Derfor har vi valgt at acceptere en
skattestigning på 0,1 procent svarende til det beløb, som Greve Kommune skal aflevere til andre kommuner
som følge af regeringens udligningsreform.
Dermed har Greve Kommune en service på samme niveau, som det Greveborgerne kender i dag.
Win-win for Strandskolens elever og sportsfolk i Karlslundehallerne
Byrådet og forligspartierne har fokus på at bruge alle kommunens ressourcer på den mest effektive måde.
Derfor afsætter de penge til et partnerskab mellem Karlslundehallerne og Strandskolen. Strandskolens
elever får fast undervisning i de moderne idrætshaller, ligesom skolen kan bruge hallerne til for eksempel
eksamen. Til gengæld får Karlslundehallerne penge til at bygge en helt ny springhal.
Sikre tunneller og broer i hele kommunen
Greve Kommunes veje og stier er bundet sammen på kryds og tværs af broer og tunneller. I alt er der over
100 små og store bygningsværker, som sørger for at cyklister og bilister kan køre sikkert fra hjem til skole,
arbejdsplads og indkøb. Mange af bygningsværkerne har kun fået minimal vedligeholdelse, siden de blev
bygget. Derfor afsætter forligspartierne nu penge til, at de bliver ordentligt renoveret. Det er et langsigtet
projekt, og det begynder i 2021 med de mest trængende først.
Meget mere liv omkring Mosede Fort
Greves museum, Mosede Fort, Danmark 1914-18, skal udvikles til gavn for borgere og gæster udefra.
Blandt andet er der brug for et ordentligt velkomstcenter, hvor gæster kan hænge jakken, og hvor en
restaurant tilbyder noget godt til ganen. Prospektet er allerede langt på tegnebrættet, og med
budgetaftalen afsætter forligspartierne tre millioner kroner til at gå videre med planerne, så fonde også får
mod på at finansiere nogle af de ambitiøse planer.
Fortsat fokus på skolebygninger
De seneste syv år har byrådets politikere investeret massivt i kommunens skolebygninger. De var præget af
et alvorligt efterslæb på vedligeholdelsen, men år efter år er der afsat penge til at give elever og
medarbejdere bedre rammer omkring undervisningen og fællesskaberne. Budgettet for 2021 er ingen
undtagelse, og der er særligt fokus på Strandskolen, som skal renoveres for næsten 100 millioner kroner
over de kommende år, heraf 26 millioner kroner i 2021.
Naturens åndehuller
Greve Kommune er kendt for sin lange smukke strand. Året rundt går borgerne ture på stranden, og på
sommerens varme dage er der børn, som leger i strandkanten og badende i vandet. Derfor prioriterer
byrådet, at lugtende fedtemøg skal indsamles og fjernes.
Kommunen har de seneste år plantet mere og mere skov. I 2021 opkøber kommunen jord til skov, så Greve
Skov og Tune Skov bliver udvidet til glæde for borgernes fritidsliv, biodiversitet og fremtidens
drikkevandet.

Aftaleparterne er enige om at afdække muligheden for et forpligtende samarbejde mellem
kommunen og det lokale erhvervsliv om at sikre en højere grad af beskæftigelse til brug for at
forbedre den kommunale økonomi.
Greve Kommune har brug for flere nye daginstitutioner i de kommende år, fordi børnetallet stiger.
Der er enighed blandt aftaleparterne om at undersøge, hvordan kommunen kan etablere en privat
daginstitution.
Aftaleparterne vil sikre, at der drages nytte af erfaringer med håndtering af Covid-19. Parterne vil sikre at
alle dele af den kommunale organisation kortlægger, hvor der har vist sig positive erfaringer i forhold til
borgernes hverdag. Dette kan være tiltag der har sikret generelt lavere sygefravær, øget ro og nærhed i
skoler og institutioner, øget brug af digitale hjælpemidler mv. Der hvor der er positive effekter der kan
gøres varige skal der arbejdes med at sikre dette.
Aftaleparterne afsætter 585.000 kr til materialer, lejrskoler med videre i Greve Kommunes folkeskoler.
Puljen udmøntes i Skole-Børneudvalget efter forudgående drøftelse i forligskredsen.
Parterne er enige om at afsætte 585.000 kroner hvert år til at styrke trivslen blandt vores ældre
borgere. Pengene kan blandt andet gå til tiltag, som modvirker ensomhed. Midlerne skal udmøntes
af Social, Sundhed og Psykiatriudvalget.
Forligsparterne skal være enige om udmøntningen af budgetforliget, og at vi sammen drøfter hvordan de
forskellige elementer i forliget skal udmøntes. Parterne mødes hvis budgetforudsætningerne ændrer sig,
eller der opstår nye situationer, der kræver, at vi tager nye beslutninger.

