
Budgetforlig 2020 
Sikker velfærd - sikker drift 
Med budgetforliget for 2020 og de følgende år er den sikre drift og velfærden for 

Greve Kommunes borgere sikret. 

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og står sammen om budgetforliget for 2020 og 

de følgende år, der sikrer stabil velfærd og fokus på sikker drift i en periode, hvor Greve Kommunes økonomi 

er under massivt pres fra flere sider. Blandt andet er økonomien presset af udgifter på det specialiserede 

børneområde, det specialiserede voksenområde, efterslæbet på renovering af skolebygninger samt flere ældre 

med behov for pasning og plejehjem.  

Greve Kommune har et driftsbudget på 2,9 milliarder kroner. Mange af pengene er bundet i lovbestemte 

ydelser og drift, men i budgetforliget er der afsat ekstra penge til en lang række områder for eksempel:  

 Ekstra 25 millioner kroner til de mest udsatte børn og unge. 

 Ekstra 7,35 millioner kroner til de mest udsatte voksne. 

 Ekstra to millioner kroner til en styrket indsats for at hjælpe ledige i beskæftigelse.  

 
Med budget 2020 afsætter forligspartierne ekstra penge, så det voksende antal ældre fortsat får den 

respektfulde og ordentlige behandling, de er vant til. De mange nye børn i kommunens dagtilbud og skoler vil 

fortsat møde dedikerede pædagoger og lærere lige som i dag. Og der er samtidig afsat et stort millionbeløb til 

at hjælpe den eksplosivt voksende gruppe af udsatte børn og voksne. 

Med budget 2020 er der også afsat ekstra penge til anlæg. For forligspartierne er det afgørende at afsætte 

penge, så kommunens bygninger bliver tidssvarende, ligesom veje og broer skal op på et rimeligt niveau, så 

hurtigt som det er økonomisk muligt.  

Med budget 2020 afsætter forligspartierne 700.000 kroner til at ansætte en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren 

skal hjælpe borgere til at gå i dialog med kommunen, sådan at borgertilfredsheden øges og flere problemer 

løses hurtigt og tilfredsstillende. 

Stærkere økonomi  
Det er afgørende for forligspartierne, at borgerne kan have tillid til, at Greve Kommune leverer den 

nødvendige velfærd, selvom økonomien ikke er prangende. Derfor har de rullet de tidligere skattesænkninger 

fra 2014, 2015 og 2016 tilbage, sådan at kommuneskatteprocenten bliver 24,1 procent uden at Greve 

Kommune betaler straf, som kommunen skulle gøre ved en skattestigning. 

Greve Kommune er i mange år gået forrest med at udlicitere og konkurrenceudsætte opgaver dér, hvor det 

har givet mening. Forligspartierne vil sætte gang i en systematisk afdækning og analyse af, hvorvidt der er 

yderligere opgaver, som kan konkurrenceudsættes.  

På den baggrund vil forligspartierne sætte sig i spidsen for en langsigtet plan for, hvordan Greve Kommune 

fortsat kan få mest mulig service for pengene. 

I det hele taget vil forligspartierne følge økonomien endnu tættere i de kommende år gennem kommunens 

Økonomiudvalg, som på baggrund af tal og andre data fra administrationen vil prioritere pengene til for 

eksempel trafiksikkerhed. 



Fortsat fokus på ældre  
I Greve Kommune er der flere ældre pr indbygger end i andre kommuner. Alle ældre har krav på fællesskabets 

hjælp og støtte, og derfor afsætter forligspartierne penge til de ældre, så kommunen fortsat kan leve op til sit 

ansvar. Med pengene kan kommunen opretholde den høje service, som de ældre får i dag, til gengæld har det 

været nødvendigt at sætte ordningerne med klippekort på pause. 

Demenskoordinatorer sikrer, at der er høj kvalitet i omsorgen, og husalfer sikrer trivslen på plejecentrene. 

Derfor afsætter forligspartierne fortsat penge til de to faggrupper. 

Desuden afsætter forligspartierne 600.000 til en fortsat indsats for kommunens yngre demente borgere, så de 

kan få tidlig hjælp og støtte på deres særlige betingelser. 

Tryg barndom i Greve 

Mange vælger at stifte familie og få børn i Greve. Alle børn er en gave, og forligspartierne har fokus på, at der 

skal være tryg pasning, motiverende undervisning og spændende fritidstilbud til alle.  

Børn er samtidig også en investering på længere sigt, så selvom forligspartierne har afsat mange penge til 

området og blandt andet afsat penge til flere pædagoger, er det fortsat nødvendigt med fokus på udgifterne. 

Forligspartierne skærer ikke i åbningstider eller antallet af lukkedage. 

Dagplejen skal have særligt fokus på, at der ikke må være tomme pladser. 

Flere penge til udsatte børn og voksne 

I hele landet er udgifterne til det specialiserede børne- og voksenområdet vokset eksplosivt. De sårbare 

borgere har brug for mange forskellige typer støtte og hjælp, og derfor afsætter forligspartierne nu ekstra 

penge på området. Det specialiserede børne- og ungeområde får ekstra 25 millioner kroner, som ikke er et 

tilskud fra staten, sådan som det sker på ældreområdet. 

Det specialiserede voksenområde får ekstra 7,35 millioner kroner. Desuden afsætter forligspartierne 190.000 

kroner til et uvisiteret tilbud til sårbare unge og 259.000 kroner til et uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede 

unge - begge dele i Freyas Kvarter. 

Tidssvarende bygninger 

Forligspartierne arbejder for, at skoleelever og skolernes medarbejdere kan få en hverdag i sunde tidssvarende 

bygninger. Derfor har skolernes renovering og vedligeholdelse været en massiv post på Greve Kommunes 

budget i flere år, uden at det har været økonomisk muligt at stoppe forfaldet helt.  

På Budget 2020 øger forligspartierne derfor beløbet til renoveringer og søger samtidig eksterne puljer til 

genopretning af anlæg. Målet med investeringerne er, at forfaldet bliver effektivt bremset, så skolernes 

medarbejdere og elever på længere sigt kan få en hverdag i sunde, tidssvarende bygninger. 

Forligspartierne vil senere i år bruge overskuddet i kassen til anlæg for at øge investeringen i bygninger. Ved 

udgangen af 2019 opgør de, hvilke opsparede midler der er i kassen som følge af forskudte anlæg. De midler 

skal primært målrettes efterslæb på bygninger, så brugerne får en bedre oplevelse. Den konkrete udmøntning 

aftaler forligspartierne. 

Forligspartierne afsætter 11 millioner kroner til akut opståede renoveringsbehov, så de ikke bremser for 

planlagte projekter. 

Effektive skoler 

Skolernes drift skal gøres mere effektiv ved at lave flydende skoledistrikter, så der som udgangspunkt er 25 

elever i hver klasse. I dag er der færre elever i nogle skoleklasser og flere i andre. Med ensretningen i servicen 

får kommunens skoleelever samme vilkår. Det medfører samtidig, at der vil blive færre skoleklasser, hvilket 

også betyder færre omkostninger til materialer og lønninger.  De flydende skoledistrikter bliver implementeret 

på de kommende årgange over de næste ti år og berører altså ikke nuværende skolebørn. Søskendegarantien 

fastholdes naturligvis. 



Skolerne i Tune vil dog fortsat være deres eget skoledistrikt på grund af afstanden til de øvrige bydele og 

skolerne der. 

Unge med diagnoser og udviklingsvanskeligheder kan enten gå i skole i den Særligt Tilrettelagte Uddannelse, 

STU, eller den Forberedende Grunduddannelse, FGU. Forligspartierne vil gennem visitationen sikre sig, at de 

mest velfungerende unge får mulighed for udnytte deres alle ressourcer og potentiale gennem en skolegang 

på FGU.  

Mange elever har derhjemme personlige computere og iPads, som kan bruges i forbindelse med skolearbejdet. 

Derfor beslutter forligspartierne, at fra 2021 skal hver årgang i indskolingen dele et klassesæt med iPads. På 

mellemtrinet får hver elev udleveret en personlig Chromebook. Og i udskolingen får eleverne tilladelse til at 

bruger deres egen pc eller lignende it-udstyr.  

Kommune ejer en stor lejrskolebygning ved Vordingborg, Hulemosegård, og forligspartierne vil have afdækket, 

om lejrskolen bliver brugt i et omfang, som svarer til omkostningerne. 

Klima, natur og friluftsliv 

Forligsparterne er enige om, at udvalget for Teknik og Miljø skal lave en tydelig profil for klima og miljø i Greve 

Kommune.  

Der skal laves en plan for, hvordan kommunen kan arbejde med bæredygtigt byggeri, øget biodiversitet og 

naturpleje, for at nedbringe CO2-udledningen i kommunen. Planen skal også belyse, hvordan forskellige 

samarbejdspartnere kan bidrage til at lykkes med en klima- og miljøprofil. 

Forligsparterne ønsker at understøtte biodiversiteten og den naturlige fauna i Greve. Samtidig vil de sikre at 

frivillige kan bidrage til at pleje kommunens natur på en klimavenlig måde.  

Derfor vil parterne sørge for, at det kommende samlede udbud af kommunens udearealer gør det muligt, at 

der udlægges områder til mere uplejet natur. Derudover vil parterne arbejde for at gå i dialog med 

kommunens landmænd om øget anlæg af faunabælter. Parterne ønsker at arbejdet skal være udgiftsneutralt.  

I 2022 får Greve Kommune sammen med Roskilde og Høje-Taastrup kommuner mulighed for at byde 40.000 

spejdere velkommen på sommerlejr i Hedeland.  

Forligspartierne ser mulighed for, at spejderlejren kan sætte fokus på Hedelands fantastiske natur, mange 

rekreative tilbud og samtidig inspirere og løfte nogle af kommunens egne børn og unge, der får mulighed for at 

deltage. Derfor støtter de arrangementet med fire millioner kroner. 

Bæredygtig fritid og kultur 

Greve Kommune er beriget med et stærkt og mangfoldigt fritidsliv i foreninger og klubber, som gør en 

fantastisk indsats for fællesskabet. Forligspartierne fastholder partnerskaber med foreningslivet. 

Forligspartierne vil i fællesskab arbejde videre med, hvordan kommunens klubber i endnu højere grad kan 

tilbyde børn en aktiv og sund fritid. De vil blandt andet flytte klubberne fysisk ind på skolerne for at skabe 

mere synergi og samtidig mindske omkostningerne og CO2-udledning. 

Portalens populære kulturtilbud skal i højere grad være økonomisk bæredygtige. Kommunen er i tæt dialog 

med Portalen for at sikre en rentabel og effektiv drift af koncertstedet. Samtidig reducerer kommunen sit 

økonomiske tilskud fra næsten ti til seks millioner kroner i løbet af de kommende år. 

Tryghed i Hundige 

Hundige skal være et attraktivt og trygt område i Greve Kommune. Forligsparterne ønsker at arbejde med en 

samlet plan for byudviklingen i Hundige for at sikre et trygt og attraktivt byområde.  

Den igangværende byudvikling i Hundige Øst skal danne udgangspunkt for en positiv udvikling i området 

generelt. Forligsparterne ønsker i sammenhæng med planlægningen for byudviklingsområdet at udarbejde en 

samlet plan for fornyelse og tryghedsskabende tiltag for det samlede Hundigeområde. 



FN’s verdensmål 
Greve Kommune lever i høj grad op til mange af FN’s verdensmål. Forligspartierne vil sørge for, at Greve 

Kommunes indsatser i fremtiden bliver synliggjort mere i forhold til FN’s verdensmål. 


