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Allan Jørgensen – Handicaporganisationerne - fremmødt  
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Lina Johansen – Lina Johansen, sekretær 
Tabita Sonne- Dalsøe - fremmødt
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1. Godkendelse dagsorden 
Dagsorden består af 1 punkt + evt.: Forberedelse til budgetdialogmøde.  
Punktet er godkendt 

 

2. Forberedelse budgetdialogmøde med KFU den 21.05.2019 kl. 17 – 18 
 
Baggrundsviden: 
Budgetopfølgningspunkt fra KFU møde afholdt den 30.04.2019.  
Læs hele sagen på dette link her 

 
Emne 2019 2020-

22 
Bemærkning/konsekvens 

Børnekultur -300 -460 Ved nedlæggelse af puljen vil der som udgangspunkt ikke 
længere blive afholdt børnekulturaktiviteter, medmindre de 
enkelte institutioner vælger selv at finansiere det inden for 
deres egne budgetrammer. 

Lokaletilskud 0 -200 Opstramning i forhold til reglerne for tildeling af lokaletilskud. 
Flere foreninger vil opleve en reduktion i tilskud. 

Den gode ide 0 -218 Ved nedlæggelse af puljen vil der ikke kunne igangsættes 
nye tiltag i foreninger og institutioner for de unge i Greve 
kommune. Hænger sammen med 'Den åbne skole' på SBU. 

Sommerferie aktiviteter -250 -250 Ved nedlæggelse af puljen vil der ikke kunne afholdes som-
merferieaktiviteter for de unge i Greve kommune. 

Partnerskabsaftaler 0 -350 Puljen blev bevilliget ved budgetforliget, men kan nedlæg-
ges igen med effekt fra 2020. 

Puljer til idræt, fritid og 
talentudvikling 

0 -200 Modregning af afløftet moms for udbetalte tilskud har gjort 
det muligt i 2019 at udbetale større tilskud samlet set end 
tidligere år. En reduktion at tilskudsniveauet svarende til 
regnskab 2018 vil derfor kunne frigøre midler. 

I alt -550 -1.678   

 

Indstilling 

Center for Økonomi & HR indstiller, 

1.      at Budgetopfølgning 1 2019, samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet, tages til efterretning 

2.      at udvalget adresserer eventuelle kommentarer til Byrådet. 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019: 
Ikke til stede: Ingen. 

1. Taget til efterretning 

2. A vil ikke spare på sommerferieaktiviteter og børnekulturmidlerne og spare driftsmidlerne til fredskaser-

nerne, men kan godt gå ind for de øvrige kompenserende forslag. 

V vil ikke medvirke til besparelsen på nogen af forslagene, herunder besparelsen på fredskasernerne, men 

ønsker brugen af sommerferieaktiviteter belyst. 

  

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=124991&ItemId=125010
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Opfølgning på budgetseminar i BYrådet den 25. marts 2019  
 

3. Salg af Borgerhuset 

Analysen vil bl.a. have fokus på, hvorvidt de nuværende aktiviteter i Borgerhuset kan flyttes til andre eksi-

sterende kommunale bygninger, herunder Rådhuset, med henblik på et salg af ejendommen og tilhørende 

matrikler. Der vil ligeledes ske en afdækning af generelle udmatrikuleringsmuligheder og lokalplansændrin-

ger, som potentielt vil kunne optimere en salgsindtægt. Det bemærkes at budgetanalyse 3 er tæt forbundet 

med delanalyse 7 om bygningsoptimering, men mens nærværende analyse er knyttet til et konkret tilbud pi 

en konkret ejendom er delanalyse 7 møntet på at afdække andre tilbud og ejendomme, hvor der kunne være 

et potentiale. 

  

11. Tjek af serviceniveau på det tekniske område 

Analysen vil have fokus på at afdække det serviceniveau, der gør sig gældende på det tekniske område her-

under vedligehold af grønne områder, vejbelysning mv. Dette sker med henblik på at identificere områder, 

hvor det vil være muligt at reducere serviceniveau, hvilket bl.a. kunne omfatte pasningsgraden af kommu-

nens grønne områder. Realiseringen af et eventuelt besparelsespotentiale vil dog på nogle områder være tids-

mæssigt begrænset af allerede indgåede kontrakter. 

 

Hele sagen kan ses her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=docu-

ment&docId=122845&itemId=122877 
 
Opmærksomhedspunkter: 

- Det er mange penge at tage fra børnekulturen 
(Jf. KFU møde 29.04.2019) 

- Sommerferieaktiviteterne ønskes fastholdt 
- Ang. lokaletilskud – der er en belysning af området i gang gennem Greve ordningen. 

Dette med henblik på at skabe mere transparens. 
- Økonomiudvalget beslutter mandag den 13.05.2019 

Se den dagsorden her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/de-

fault.asp?p=greve&page=document&docId=125441 

Punkt 9 & 10 er budgetopfølgning 1. 
- Det er vigtigt at adressere brugen af borgerhuset. Hvis det evt. ikke er tilgængeligt, skal 

der bygges et foreningshus – eller stilles et godt alternativ.  
 
Punkter til budgetdialogmøde 21.05.2019 kl. 17 – 18 
 

1. Lokaler og lokalers betydning for forening og aftenskoler: 
- Konsekvenserne ved evt. salg af Greve Borgerhus? (jf. sag fra BY 25.03.2019) 
- Lokaler generelt i Greve Kommune (f.eks. spejderhytterne og andre faciliteter) 
- Lokaletilskud – og hvilken betydning det har for foreninger og aftenskoler 
- Indtægter ifm udlejning til særarrangementer  
- Hvilke erstatninger kan der findes for besparelser via Greve Ordningen  
- Konsekvens af nedsætning af lokale tilskud fra 81% - 90% 

 
 
 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=122845&itemId=122877
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=122845&itemId=122877
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=125441
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=125441
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2. Fritid og udeliv 

- Opfølgning på fritidsvaneundersøgelsen 
Se undersøgelsen her:  
https://greve.s1.umbraco.io/media/16721/undersoegelse-fritidsvaner.pdf 

 
- Mange har deltaget aktivt med denne undersøgelse. Hvordan blev den glemt? 
- Stort ønske om at bruge naturen endnu mere og endnu bedre  

F.eks. kan der med relativt små økonomiske greb optimere shelters til naturbaser 
Hvordan kan områder som Olsbæk-kilen, Hundigeparken, Hedeland integreres og skabe 
mer-værdi for Greve borgere? 
 
Effektmål for politikken på voksenliv: 
”Flere fleksible og tilgængelige forenings- og fritidstilbud målrettes voksne og til aktivi-
teter mellem generationer”.   

 
- Der ønskes mere kunst skabt af billedhuggere i Greve Kommune 

 
 
 
Evt.  

- Der indkaldes til møde om kommissorie og forretningsorden den 21.05.2019 fra kl. 16 – 
17 i Tune Borgerhus. 

- Der afholdes budgetdialogmøde med KFU tirsdag den 21.05 i Tune Borgerhus. 
- Til beslutning på næste møde: 

 

• Der skal sendes dagsorden og skrives referat ved hvert indkaldt møde.  

• Referatet sendes ud efter mødet. Er der ikke tilkommet sekretæren forslag til 
ændringer i referatet 3 dage efter, erklæres referatet som godkendt og offent-
liggøres på IFS hjemmeside. 
Der kan angives bemærkninger til referatet ved næstkommende møde   

 
  

 
 

https://greve.s1.umbraco.io/media/16721/undersoegelse-fritidsvaner.pdf

