Budgetforlig 2022
Et godt liv med en grøn hverdag
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Budget2022 kort og godt
Forliget er indgået af partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Parti og
Rigge Nørmark og gælder for 2022 og de følgende år.
Der er ikke besparelser på budgettet, og sådan har
det været i flere år, fordi Greve Kommunes økonomi
er solid, og driften stabil.
Greve Kommunes budget er både her- og-nu-investeringer og lange seje træk, som sikrer en god hverdag i
fremtiden.
Aftaleparterne prioriterer den grønne og blå natur,
hvor både mennesker og natur trives.
Klimaet kræver handling nu og på længere sigt, og
derfor er Greve Kommune godt i gang med at prioritere og investere.

Børnenes hverdag ligger aftaleparterne på sinde. Alle
børn skal opleve en god hverdag med ansvarlige
voksne i sunde rammer. Og i skolerne skal sårbare
børn have hjælp og trygge rammer, så de kan trives
og lære.
Børn og voksne med handicap skal opleve, at kommunen er en medspiller, og ældre borgere skal have
mulighed for en tryg hverdag tæt på andre mennesker.
Kommunens bygninger kræver fortsat massive investeringer, så de kan være gode om inspirerende
rammer for børn og voksne til hverdag og i fritiden.
På de følgende sider bliver budgettets prioriteringer
og investeringer beskrevet, og i selve budgettet kan
man se præcist, hvor mange penge der er afsat til forskellige formål.
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Budgetforlig 2022
Budgetforliget for 2022 og de følgende år investerer i den gode grønne hverdag for borgerne i Greve.

Penge i kassen

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og løsgænger Rigge Nørmark har indgået et
budgetforlig for 2022 og de følgende år.

Greve Kommune har en solid og sund økonomi. Overskuddet på den ordinære drift stiger hvert år, og likviditeten pr indbygger stiger også. Sagt på hverdagsdansk har kommunen penge i kassen. De penge giver
frihed og muligheder for at præge og udvikle kommunen, så både mennesker og natur trives.

Forliget sikrer et budget uden besparelser. Tværtimod
investerer Greve Kommune i den gode hverdag og
naturen omkring os. Aftaleparterne ønsker, at den
grønne dagsorden skal præge budgettet når kommunen planlægger og investerer i fremtiden.

Samtidig er aftaleparterne bevidste om, at der i høj
grad også er brug for penge i kassen i fremtiden, så
kommunen kan blive ved med at tage sig af de flere
og flere ældre borgere på en ordentlig og værdig
måde.
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Tæt på naturen
Greves åndehuller
Naturen er vores åndehuller, og det ligger aftalepartnerne på sinde, at den bynære natur i Greve er tilgængelig og attraktiv for både voksne og børn.
Olsbæk Engen er sådan et åndehul. Brødmosen et
andet, hvor der allerede er afsat penge til at gøre det
naturskønne område mere tilgængeligt. I budgettet
prioriterer aftaleparterne at afsætte midler til Naturog Miljørådet, så de kan prioritere, hvor pengene gør
mest gavn for naturen og borgerne.

Vores blå natur
Kommunens lange strand giver livet i Greve Kommune et særligt præg. Mange borgere kommer på
stranden hver dag året rundt for at gå tur, lufte hunde
eller bade.

I sommerhalvåret tilbringer mange voksne og børn
både eftermiddage og aftner udendørs for at nyde
sand, sol og bølger. Derfor afsætter aftaleparterne
penge til fortsat strandrensning, så stranden er pæn,
og det er lækkert at bade. Desuden skal der fortsat
bruges penge på jævnlig sandfordring, når vandet
hugger sig ind på sandstranden.

Livet i vandet
Kysten langs kommunen er et vigtigt levested for
mange arter af planter, dyr og insekter.
Et stenrev ud for kysten vil blive et trygt hjem for
mange flere arter og dermed øge bugtens biodiversitet. Derfor afsætter Budget2022 penge til at bidrage
til et stenrev, som gør Køge Bugt til et endnu mere
levende åndehul for både mennesker og natur.
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Ansvar for klima
Klimabevist kommune

Kommunen skal forberede sig på stormflod

I forbindelse med Budget2022 har aftaleparterne
særlig fokus på at værne om vores klima. Greve Kom-

Klimaforandringerne betyder øget risiko for skybrud
og stormflod, hvilket kan få store konsekvenser for

mune er med i det forpligtende klimanetværk
DK2020.

hverdagen i Greve Kommune.

Af samme grund har kommunen ansat en dedikeret
klimakoordinator, som sikrer, at både myndigheder og
borgere tager de skridt, der skal til for at udlede
mindre CO2 og bidrage til at standse klimaforandringer.

Aftaleparterne er indstillet på, at klimaforandringerne
kræver handling i mange år fremover, og de afsætter
midler til en forundersøgelse af, hvordan Strandvejen
i fremtiden kan blive til en etsporet klimastrandvej og
medvirke til at afbøde virkningerne af stormflod.
Desuden afsætter Budget2022 penge til lokale investeringer i regi af klimanetværket DK2020.
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God hverdag for børn
God ledelse betyder trivsel

Flere voksne til at tage sig af børnene

Det skal være godt at være barn i Greve Kommune,
og derfor skal dagtilbuddene tilbyde en god hverdag,
hvor børn og voksne trives.

Regeringen har lovet at indføre minimumsnormeringer i 2024, men i Greve ønsker byrådet at øge bemandingen så hurtigt som muligt. Derfor indgår en stigning i taksterne også i kommunens økonomi i de
kommende år.

En nærværende og ansvarlig ledelse kan øge trivslen
blandt medarbejderne og dermed sikre en rolige og
tryg dag for børnene.
Derfor afsætter aftaleparterne penge til at prioritere
mere ledelse i dagtilbuddene. På længere sigt kan det
også øge Greve Kommunes mulighed for at rekruttere
dygtige pædagoger, hvilket vil være afgørende for
børnelivet i fremtiden.

Mere rengøring betyder mindre sygdom
Som følge af coronapandemien har rengøringen
været øget betragteligt overalt i kommunens bygninger. Aftaleparterne ønsker at fastholde øget rengøring
i vuggestuerne, fordi det også har vist sig, at den
øgede rengøring betyder mindre sygdom og øget trivsel hos børn og voksne.
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Halalfri frokost i dagtilbud
Børn i dagtilbud får tilbud om sund og veltillavet mad.
Aftaleparterne ønsker også, at maden skal være halalfri. Dog er næsten al kødproduktion i Danmark målrettet et bredt marked, som inkluderer købere, der
ønsker at slagtningen er halal-certificeret. Derfor
afsætter aftaleparterne ekstra midler til at dagtilbuddene kan købe kød, som ikke er halal-certificeret.

Alle børn skal lære at læse
I vores samfund er det afgørende at kunne læse og
skrive. Derfor hjælper og støtter dagtilbud og skoler
allerede børn, der kæmper med ordblindhed, sprogproblemer eller læsevanskeligheder.

Aftaleparterne er dog opmærksomme på, at der kan
være flere og bedre muligheder for at hjælpe det
enkelte barn. Derfor ønsker de et overblik over relevante hjælpemuligheder, så indsatsen bliver så god
som mulig.

Legeredskaber i dagtilbud
Aftaleparterne afsætter midler til at købe nye legeredskaber til leg både indendørs og udendørs i dagtilbud.

Opgradering af klasselokaler
Aftaleparterne afsætter midler til, at klasseværelser
kan blive forskønnet og for eksempel få nye gardiner,
borde og stole.
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Hjælp til sårbare borgere
Tidlig sammenhængende hjælp til børn
Mange børn får i disse år diagnoser og bliver tilknyttet højt specialiserede tilbud. Aftaleparterne ønsker
at få skabt et overblik over kommunens indsatser og
sammenhængen mellem kommunens almene tilbud
og specialtilbud.
På den baggrund vil aftaleparterne arbejde videre
med at sikre, at hjælpen i de almene tilbud og specialtilbuddene hænger sammen, så alle børn får den
forebyggende og tidlige hjælp, som de har brug for.

Hjælp til borgere med handicap
I de seneste år har der været stor national og lokal
debat om kommunernes sagsbehandling og støtte til

borgere med handicap. Nogle familier er utilfredse
med den hjælp, de får, og det slider både på de
berørte borgere og kommunen. Derfor ønsker aftaleparterne at sikre tilstrækkeligt med sagsbehandlere,
så kommunen kan lave en bedre sagsbehandling.

Let at færdes for borgere med handicap
Aftaleparterne vil prioritere at renovere fortove i
Tune på en måde, så borgere i kørestol eller med rollatorer kan færdes trygt og frit. Pengene bliver fundet
i Vej- og Landskabspuljen under Teknik- og Miljøudvalget.
Desuden vil aftaleparterne sikre, at ældre og borgere
med handicap får adgang til stranden.
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Trygt ældreliv
Tryghed på plejecentre

Ensomme ældre

Kommunens svageste ældre på plejecentrene skal
have omsorg og tryghed. Der skal være gode mennesker omkring dem både nat og dag. Om natten skal
der være nattevagt, og aftaleparterne afsætter midler,
så der bliver råd til flere medarbejdere, som holder
øje, når andre sover.

Forligsparterne ønsker at forebygge ensomhed hos
ældre. Derfor sætter de midler til aktiviteter, så
ensomme ældre kommer ud blandt andre.

Desuden er det afgørende, at Greve Kommune kan
tiltrække medarbejdere, og i budgettet er der afsat
penge, så medarbejderne kun behøver at have weekendvagt hver tredje weekend, og ikke hver anden
weekend.

Motion for seniorer og borgere med demens
Motion skaber både et godt fællesskab og en sund
krop. Aftaleparterne vil sikre, at seniorer og borgere
med demens kan blive visiteret til motion.
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Livet indendørs
Investering i bygninger
Aftaleparterne ønsker at passe godt på kommunens
bygninger. Derfor forsætter de med at afsætte midler
til genopretning, renovering og vedligeholdelse af
bygninger og bygningsværker.
Arbejdet er både meget dyrt og meget vigtigt for brugere og medarbejdere. Derfor skal investeringerne
prioriteres på baggrund af faglige analyser og grundige drøftelser med hele byrådet.
Der er for eksempel afsat penge til at bygge en ny
børnehave, som skal erstatte Lunas Ark, penge til for-

analyser på Krogårdskolen og Arenaskolen, løbende
renoveringer af bygninger med mere.

Rum og rammer gør en forskel
Aftaleparterne afsætter penge til at analysere, hvordan kommunen i fremtiden kan indrette dagtilbud og
skoler på en måde, så rum og rammer gør det let for
forskellige børn at trives, uanset om de har brug for
ro i små grupper eller trives i det store fællesskab.
Analysen skal skabe overblik over, hvordan kommunens bygninger er indrettet nu, og danne grundlag for
at skabe endnu bedre rammer for børnenes hverdag.
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Livet udendørs
Et bedre net af cykelstier

Mindre støj fra trafikken

Greve Kommune har et vidtforgrenet net af cykelstier,
som mange børn og voksne hver dag bruger til og fra
arbejde, skole og fritid. Byrådet er optaget af, at
nettet af cykelstier skal være så godt som muligt.

Trafikstøj generer flere og flere borgere. Aftaleparterne afsætter midler til grundige analyser af støjen,
så byrådet får et grundlag for at investere i løsninger,
der virker.

Cykelstier er dog meget kostbare, og byrådet har
derfor søgt eksterne midler til at anlægge nye cykelstier og forbedre det eksisterende net. Svaret er
endnu ikke kommet, men hvis Greve Kommune får
eksterne midler til cykelstier, vil det være et krav, at
kommunen selv afsætte et tilsvarende beløb.

I arbejdet mod støj indgår også et særligt udvalg, der
bliver nedsat til at arbejde med støjproblemer.

De penge vil aftaleparterne prioritere i budgettet, og
de er enige om, at hvis det bliver nødvendigt, vil de
afvige fra kommunens økonomiske politik og tage
pengene af kassen.

Mest mulig tryghed
Aftaleparterne ønsker at investere i borgernes tryghed. Derfor vil de invitere borgerne med på tryghedsvandringer, hvor borgere, politikere og fagfolk taler
sammen om, hvad der skal til for at øge trygheden i
området. På den baggrund vil de efterfølgende prioritere, hvordan borgerne får mest mulighed tryghed.
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Frihed i fritidslivet
Samspil mellem foreninger og kommune
Greve Kommune har tradition for et rigt idrætsliv.
De mange frivillige trænere og ildsjæle i idrætsforeningerne spiller hver uge en afgørende rolle i børn
og voksnes træning og fællesskaber. Idrætsforeningerne ønsker mere indflydelse på de haller og faciliteter, som de bruger.

hvordan samspillet mellem foreninger og kommunen
kan formes med hensyn til alt fra bygninger til udearealer og ejerforhold.
Desuden skal aftalerne omkring Greve Idrætscenter
evalueres i årets løb, da brugerråd og foreningerne
ved Greve Idrætscenter også ønsker mere indflydelse
og frihed.

Aftaleparterne anerkender det store arbejder, foreningerne laver, og ønsker samtidig at få afdækket,
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Hjælp til ledige

Kortere sagsbehandling

Ledige efter corona skal have hjælp

Sagsbehandling af byggesager

Greve Kommune har traditionelt lav ledighed, og det
er et stærkt ønske hos langt de fleste borgere at gå på
arbejde og forsørge sig selv og familien. Næsten to år
med corona-pandemien har desværre betydet, at
mange virksomheder har måttet lukke eller drosle
ned, hvilket igen betyder færre jobs og flere ledige.

Lige nu er der mange virksomheder og borgere, der
ønsker at bygge og renovere bygninger.

Det er hårdt for hver enkelt berørt borger, de pårørende og for hele samfundet. Derfor afsætter aftaleparterne penge, så kommunen fortsat kan tilbyde
støtte og relevant uddannelse til ledige.

Det har skabt et stort pres på kommunens byggesagsbehandlere, som har svært ved at følge med.
Derfor afsætter aftaleparterne nu midler, så sagsbehandlingstiden kan blive kortere.

13
13

