








Budget  2023 Budget  2024 Budget  2025 Budget  2026

-129,6 -137,9 -154,1 -145,5

5,0 - - -

5,8 - - -

136,4 151,9 154,4 82,7

412,6 303,2 215,5 203,6

2023 2024 2025 2026
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt -33.555 -37.552 -39.151 -41.166
Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller 

mindreindtægt

2023 2024 2025 2026

Økonomiudvalget -4.706 -3.969 -3.969 -3.969

1.01 Kantinen -150 -150 -150 -150 x

1.01 Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2) -250 -250 -250 -250 x

1.01 Fjerne tilskud til Greve Stafetten -175 -175 -175 -175 x

1.01 B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn -700 -800 -800 -800 x

1.01 Administrativ besparelse/intelligente vakancer - konkret udmøntning -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 x

1.01 Indsats for langtidsledige -917 0 0 0 x

1.03 Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage -420 -1.000 -1.000 -1.000 x

1.03 Nedlæggelse af offentlige toiletter -94 -94 -94 -94 x

1.03 Halal/madvarer (BY 22.03.21) -500 0 0 0 x

2023 2024 2025 2026

Klima-, Teknik og Miljøudvalget -1.363 -1.896 -2.737 -2.737

2.01 Strandrensning -500 -500 -500 -500 x

2.01 Fjerne pulje til verdensmål -187 -187 -310 -310 x

2.01 Reduceret antal afgange på en busrute (Movia) 0 -400 -800 -800 x

2.01 Reduktion af pulje til jord- og vandforurening -75 -75 -75 -75 x

2.01 Stop for tilskud til dyrehold 0 -133 -133 -133 x

2.01 Minimering af driftspulje til veje -500 -500 -500 -500 x

2.01 Nedlæggelse af offentlige toiletter -101 -101 -101 -101 x

2.01 Opsigelse af kontrakten vedrørende Donnemosen 0 0 -318 -318 x

2023 2024 2025 2026

Skole-, Børne- og Ungeudvalget -5.865 -9.397 -9.404 -9.404

3.01 Den åbne skole -167 -167 -167 -167 x

3.01 Pædagogstuderende i SFO -228 -228 -228 -228 x

3.01 Fælles formål skoleområdet - andre udgifter -304 -307 -307 -307 x

3.01 Omdisponering af midler fra skolepulje -606 -606 -606 -606 x

3.01 Udmøntning af frie midler fra generelt løft af folkeskolen sker via løft til 

specialundervisning, under PPR

-2.161 -2.818 -2.818 -2.818 x

3.01 A4. Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min. ugentligt ved fastholdelse 

af forældrebetaling (OBS graduering)

-416 -567 -574 -574 x

3.01 A5: Ændring af ledelsesstruktur på Greve Kommunes folkeskoler (OBS graduering) -988 -2.370 -2.370 -2.370 x

3.02 Sammenlægning af distriktsledelsen 0 -482 -482 -482 x

3.03 Gadeteam reduceres -129 -302 -302 -302 x

3.04 Reduktion af dyrehold på Brogården -88 -376 -376 -376 x

3.04 Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen -207 -413 -413 -413 x

3.04 A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2 -571 -761 -761 -761 x

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.

Effektivisering og besparelse

Effektivisering og besparelse

Effektivisering og besparelse

Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.

Overholdelse af den økonomiske politik
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt

Teknisk serviceramme skal overholdes

Teknisk anlægsramme skal overholdes

Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)

































Præcisering af budgetforlig, den 26. september 2022 

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) har den 1. 

september 2022 indgået forlig om Greve Kommunes budget for 2023-2026. Forligs parterne har 

efterfølgende præciseret en række punkter i forliget, punkterne fremgår herunder.  

Budgetteknisk er der tale om underændringsforslag til forligs parternes ændringsforslag aftalt den 26. 

september 2022.  

  Udvalg t.kr. i 
2023 

Beskrivelse 

 Økonomiudvalget Beløb  Præcisering 

1.01 Reduceret åbningstid i 
Borgerservice (model 2) 

-250 Reduceret åbningstid i Borgerservice implementeres pba. 

medarbejdernes høringssvar, hvor det foreslås at beholde 

ydertidspunkterne om tirsdagen og i stedet holde lukket for 

borgeren midt på dagen, fordelt over ugens dage. 

1.01 Administrativ besparelse -1.500 Implementeres ved at udlade genbesættelse af:  

-Et vakant års som organisationskonsulent 

-To vakante årsværk i sundhedsområdets stabsenhed der har 

arbejdet med diverse projekter, som afsluttes i 2022 

  Klima-, Teknik og Miljøudvalget Beløb Præcisering 

2.01 Strandrensning -500 Midler til strandrensning prioriteres til fjernelse af fedtemøg, 

mens midler til strandrensning ikke disponeres til andre 

oprydningsopgaver på strandarealet 

2.01 Donnemosen 0 Besparelse vedr. Donnemosen implementeres ved opsigelse af 

kontrakten inden 31.12.22 og konkrete forhandlinger med 

Hulemosegård-Fonden 

  Skole-, Børne- og Ungeudvalget Beløb Præcisering 

3.01 Omdisponering af frie midler fra 
generelt løft af folkeskolen 

-2.161 Forslaget ”Omdisponering af frie midler fra generelt løft af 

folkeskolen” præciseres til ”Udmøntning af frie midler fra 

generelt løft af folkeskolen sker via løft til specialundervisning, 

under PPR”  

3.02 Sammenlægning af 

distriktsledelsen 

 

0 De to nuværende distrikter nedlægges, og funktionen som 

distriktsleder nedlægges. Der er i dag to distrikter, og to 

distriktsledere, hvor den ene også varetager ledelsen af 

dagplejen. Med en nedlæggelse af distrikterne bliver hver 

institution selvstændig med egen institutionsleder, egen 

bestyrelse og eget lokal-MED. I dag er der ét MED og én 

bestyrelse i hver af de to distrikter.  

Til at varetage ledelsen af det samlede dagtilbudsområde, 

herunder varetagelse af personaleledelsen af alle 

institutionsledere, ansættes der en enhedschef med 

placering i centerledelsen på rådhuset. 



3.04 A4: Reduktion af åbningstid i 

Fritidsklubber og SFO2 

-571 Skole-, Børne- og Ungeudvalget udarbejder principper for 

klubbernes åbningstid 

  Kultur- og Fritidsudvalget Beløb Præcisering 

4.01 A2: Borgerhuse budgetanalyse  

(OBS graduering) 

-404 Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder reviderede vedtægter, 

herunder øget brugerbetaling 

 

4.01 B3: Bibliotek budgetanalyse  

(OBS graduering) 

-3.811 For at sikre effekt af forliget vedr. Karlslunde Bibliotek i budget 

2023 opsiges kontrakten på leje af bygning på baggrund af 

Økonomiudvalgets godkendelse den 26. september 2022  

4.02 A1 og A2: Øvrige kulturelle 

aktiviteter (OBS graduering) 

-1.156 Besparelse under Øvrige kulturelle aktiviteter udmøntes som 

følger: 

 

Herudover bortfalder tilskud til Opera Hedeland på 335.000 kr. 

fra 2025. 

Aktivitet   
Oprindeligt 

budget 
Ændring i 
budgettet 

Budget 
2023 

Bemærkninger 

Sommerferie-
aktiviteter  

278.000 -155.000 123.000 
Puljen reduceres til 123.000 kr., og der 
opkræves et tilmeldingsgebyr for at 
minimere manglende fremmøde. 

Greve Pigegarde  291.000 -50.000 241.000 Budgettet reduceres med 50.000 kr. 

Nytårskoncert  68.124 -38.124 30.000 

Arrangementet fastholdes. 
Arrangementet skal være selvbærende, 
og Greve Kommune yder et tilskud på 
30.000 kr. til fribilletter til frivillig 

Greve Award  111.891 -111.891 0 Arrangementet fjernes 

Sankt Hans  141.199 -141.199 0 Arrangementet fjernes 

Flagdag  33.369 -4.866 28.503 
Arrangementet fastholdes. Budgettet 
reduceres svarende til udgiften til 
blomsteropsatser 

Juletræstænding  22.497 0 22.497 Arrangementet fastholdes 

Børnekultur-
formidler  

470.000 -470.000 0 

Budgettet nulstilles. Hvis KFU ønsker at 
fastholde hele eller dele af budgetposten 
under til Børnekulturformidler, kan 
udvalget omprioritere indenfor eget 
budgetområde, dog ikke indenfor 
budgetposterne under "Øvrige kulturelle 
aktiviteter"  

Tilskud til kultur-
arrangementer  

32.000 -32.000 0 Tilskuddet bortfalder 

Greve 
Harmoniorkester  

209.000 -154.000 55.000 

Budgettet reduceres til 55.000 kr. 
Budgettet udbetales som et driftstilskud 
under forudsætning af Greve 
Harmoniorkesters fortsatte engagement i 
Nytårskoncerten.  

I alt   1.657.080 -1.157.080 500.000  Samlet reduktion på 1.157.080 kr.  

 

  Anlæg t.kr. i 
2023 

Beskrivelse 

 Klima-, Teknik og Miljøudvalget Beløb Præcisering 

 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF 

(springhallen) (ændret periodisering) 

-30.929 Fremrykning af budget til idrætshal ved Standskolen 

drøftes frem mod budget 2024   

Renovering af eksisterende gymnastikfaciliteter ved 

Standskolen minimeres frem mod 2027 og kræver 

politisk godkendelse.  
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