SEKTORREDEGØRELSE

BUDGET 2015-2018

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Kapitel 1 – beskrivelse af området
Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet,
fritids- og ungdomsklubber m.v.
Beløb i 1.000 kr.

Budget
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

4.01 Kultur

-45.282

-45.536

-45.538

-45.653

4.02 Fritid

-40.030

-39.905

-39.611

-39.666

4.03 Fritids- og
Ungdomsklubber

-20.615

-20.672

-20.502

-20.235

-105.927

-106.113

-105.651

-105.554

I alt

Budgetområde 4.01 Kultur
Budgetområdet omfatter udgifter til Greve Bibliotek og Greve Museum, Greve Kommunale
Musikskole, teatre, tilskud til Portalen og borgerhusene (ekskl. Greve Borgerhus) samt andre kulturelle
opgaver.
Greve Museum
Greve Museum er et kulturhistorisk museum for nyere tid. Museet har særlig fokus på 1800-tallets
hedebokultur og 1900-tallets forstadsudvikling. Besøgstallet ligger årligt mellem 9.000 og 11.000
gæster, hvoraf ca. 30 % er børn og skoleelever. Museet modtager statstilskud som statsanerkendt
museum. Statstilskuddet udgør ca. 2,0 mio.kr. om året.
Museum for Danmark 1914-18
I august 2014 åbnede den første fase af Museumsmiljø Danmark 1914-18 på Mosede Fort bestående
af udstillingen ”På kanten af krig – Neutralitet mellem krig og velfærd” i fortets kasemat.
Bibliotek
Greve Bibliotek består af hovedbiblioteket i Hundige og lokalbiblioteker i Karlslunde og Tune.
Lokalbibliotekerne fungerer som ”Selvbetjente biblioteker”, hvor borgerne har mulighed for at benytte
sig af bibliotekets faciliteter også udenfor den personalebetjente åbningstid. Udlånstallet for
elektroniske og fysiske udlån i 2013 var 400.972 og der var 317.140 fysiske besøg samt 199.924
elektroniske besøgende. Biblioteket har i samarbejde med frivillige etableret net-caféer for it-svage
borgere, er aktiv deltager i MIT-ældre og tilbyder fra 2013 It-hjælp til virksomheder.
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Kommunal musikskole/Den Musiske Skole
Greve Kommunale Musikskole skiftede i maj 2014 navn til Den Musiske Skole i Greve.
Fra august 2014 består skolen af 2 afdelinger – Musikskolen og Billedskole. Den Musiske Skole har
administration og faste lokaler på Hedelyskolen.
Musikskoler er, jf. Lov om Musik, obligatoriske i alle kommuner.
Ca. 1.300 børn og unge mellem 0 – 24 år modtager årligt undervisning i Den Musiske Skoles regi og
der afvikles 30-40 interne koncerter/udstillinger om året. Al undervisning foregår ugentligt og sæsonen
er på 38 uger.
Ca. 500 elever modtager musikundervisning i skoletiden af lærere fra Den Musiske Skole som følge af
den nye skolereform. Ca. 200 børn i dagtilbud modtager musikundervisning i institutionerne af lærere
fra Den Musiske Skole.
Billedskolen har ca. 100 aktivitetselever årligt og udbyder kurser i tegning og maling for aldersgruppen
7-14 år.
Kulturhuset Portalen
Portalen er en selvejende institution, der deler bygning med Greve Bibliotek ved Hundige Station.
Portalen ledes af en bestyrelse og en direktør. Portalen udøver kulturel virksomhed inden for teater,
musik, film, litteratur og lignende, samt driver udstillinger med dansk og international kunst. Portalen er
et kulturelt fyrtårn i regionen med mere end 1.000 kunstnere og 90.000 besøgende årligt.
Teatre
Greve kommune yder bl.a. tilskud til Opera Hedeland. Opera Hedeland er et egnsteater med base på
amfiscenen i Hedeland. Teatret drives af en bestyrelse og teaterleder med tilskud fra staten og
kommunerne Høje Taastrup, Roskilde og Greve.
Andre kulturelle opgaver
Området rummer bl.a. tilskud til de selvejende borgerhuse Karlslunde-Huset og Tune Borgerhus.
Husenes formål er at tage initiativ til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, som bidrager til et
varieret kulturliv i kommunen. Der gives desuden tilskud til andre kulturelle arrangementer, til
deltagelse i kultursamarbejdet i Kultur Metropol Øresund og en række andre kulturprojekter.

Budgetområde 4.02 Fritid
Budgetområdet omfatter stadions og idrætsanlæg, herunder Greve Svømmehal og Greve Idræts
Center, tilskud til de selvejende haller, Idrætspuljen og folkeoplysningsrammen.
Greve Svømmehal
Greve Svømmehal er en af landets største svømmehaller og rummer nyrenoverede faciliteter til hele
familien med baner til motionssvømning, vandgymnastik, tårne- og vipper, baby- og småbørnsbassin,
motionscenter m.v. Mere end en kvart million gæster benytter årligt svømmehallen og tilbydes blandt
andet vandgymnastik og babysvømning. Herudover afholdes der to til tre gange årligt wellness
arrangementer.
Greve Idræts- og Fritidscenter
Greve Idræts- og Fritidscenter er den samlede betegnelse for 3 forskellige geografiske lokaliteter:
 Greve Idrætscenter
 Greve Borgerhus
 Hundige Boldfælled (herunder Hundigehuset og Valhallen)
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Greve Idrætscenter omfatter fire idrætshaller, tennishal, udendørs tennisanlæg, opvisningsstadion til
fodbold og atletik, et større græsareal udlagt til fodboldbaner, fodboldbane med kunstgræs,
fodboldbane med grus, multibane og træningspavillon.
Greve Borgerhus er rammen for en lang række aktiviteter. Stedet indeholder lokaler til møder og
aktiviteter (12-144 personer), og køkkenfaciliteter til fri afbenyttelse. Det omkringliggende grønne
område er udlagt som parkområde med blandt andet en lille fodboldbane og petanquéanlæg.
Hundige Boldfælled omfatter selve boldfælleden med græsfodboldbaner og en grusfodboldbane.
Hundigehuset indeholder klub og kontorlokaler, mødelokaler og omklædningsfaciliteter. Dertil kommer
den uopvarmede lethal Valhallen, som er rammen for primært den selvorganiserede idræt.
De selvejende haller
Karlslundehallerne og Tunehallerne (inklusiv Tune hal 3) med tilhørende idrætsanlæg og boldfælleder
er selvejende haller med selvforvaltningsaftaler.
Folkeoplysningsrammen
Aftenskolerne AOF, FOF, MOF, LOF, Væveskolen, Forening KIT, Greve Square Dance, Greve ala
breve, og Cambridge Institut og talrige foreninger tilbyder en lang række aktiviteter og arrangementer
for Greve Kommunes borgere.
Kommunen stiller egnende lokaler til rådighed for folkeoplysende og andre grupper med tilhørsforhold
til Greve Kommune og yder en lang række tilskud til det folkeoplysende område.

Budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber
Budgetområdet omfatter fritidstilbud i form af fritids- og ungdomsklubber. Fritidsklubberne retter sig mod
børn og unge i 4. – 9. klasse og ungdomsklubberne mod unge fra 16 år. Greve Kommune har fire
kombinerede fritids- og ungdomsklubber:
 Godset
 Mosede & Brogården klub (med to lokationer)
 Oasen
 Tune Ungdomscenter.
Herudover støtter kommunen Idrætsfritidsklubben, som er et privat fritidshjem og fritidsklub.
Fritids- og Ungdomsklubberne inkl. Idrætsfritidsklubben havde i 2013 samlet 1.678 brugere.
Fritidsklubberne drives under Ungdomsskoleloven.
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Kapitel 2 – Aktiviteter
Aktivitetstal 1 – antal brugere under de kommunale institutioner
Oversigterne viser den forventede udvikling i antal elever, besøgende og medlemmer i de kommunale
institutioner i 2014.
Kulturinstitutioner

ca. antal
brugere/besøgende/
medlemmer eller elever i
2013

ca. forventet antal
brugere/ besøgende i
2014

Greve Museum og Greve
Lokalhistoriske arkiv

Besøg

8.000*

18.000**

Greve Bibliotek

Besøg

517.064

518.500

Greve Kommunale
Musikskole/Den Musiske Skole i
Greve

Elever

1.100

1.300***

* Hertil kommer deltager i rundvisning og andre aktiviteter uden for museet
** Inklusiv Museum for Danmark 1914-18
*** Inklusiv Billedskolen

Fritidsinstitutioner

ca. antal
brugere/besøgende/
medlemmer eller elever i
2013

ca. forventet antal
brugere/ besøgende i
2014*

Fritidsklub Godset

Medlemmer

295

262

Fritidsklub Brogården og Mosede Medlemmer
Klub

747

630

Fritidsklub Oasen

Medlemmer

314

297

Tune Ungdomscenter

Medlemmer

262

229

*Prognosen for 2014 pr. 16. oktober 2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

4

06.10.2014

SEKTORREDEGØRELSE

BUDGET 2015-2018

Idrætsinstitutioner

ca. antal
brugere/besøgende/
medlemmer eller elever i
2013

ca. forventet antal
brugere/ besøgende i
2014

Greve Idrætscenter

Besøg

450.000

475.000*

Greve Svømmehal**

Besøg

282.000

280.000***
*

*Inklusiv de to nye aktivitetssale i mellembygningen
** Da ikke alle gæster anvender indgangsmøllerne er antallet beregnet på baggrund af vandforbrug.
*** Greve Svømmehal holdt ekstraordinært lukket 4 uger i sommerferien på grund af reparation af lyren.
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Kapitel 3 – Udfordringer og indsatsområder
Kapitlet indeholder udfordringer og indsatsområder på Børne- og Ungeområdet i 2015. Der foreslås i
alt seks udfordringer med tilhørende indsatser og målepunkter.
De fem udfordringer i sektorredegørelsen, er følgende:
1. Skolereformens betydning for samspillet mellem skoleområdet og kultur- og fritidsområdet
2. Fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige rolle og organisering i Greve Kommune
3. Implementering af Idræts og Fritidspolitikken
4. Implementering af Kulturpolitikken
5. Udnyttelse af rekreative områder

Udfordring 1: Skolereformens betydning for samspillet mellem skoleområdet og kulturog fritidsområdet.
Skolereformen lægger op til et markant tættere samarbejde mellem skole-, idræts-, kultur- og
foreningslivet. Greve Kommune har et rigt foreningsliv og kultur- og fritidsinstitutioner, som ønsker at
spille en aktiv rolle i skoledagen og er dermed et stort potentiale for at udfolde skolereformens
muligheder. I 2014 er der indgået en række forpligtende samarbejder og partnerskaber mellem
skolerne og kultur- og fritidsområdet – i 2015 skal samspillet udvikles yderligere med fokus på
aktiviteter såvel som videndeling.

Indsatsområder
Indsats: 2. generationsaftaler i samarbejdet mellem skoler og kultur- og fritidslivet
De mange samarbejdsaftaler og partnerskaber, der er iværksat siden skolereformens indførelse den
1. august 2014 skal følges, evalueres og udvikles, og 2. generation af aftaler skal udformes. Det
betyder, at der skal tages stilling til, hvilke aftaler der leverer størst effekt på elevernes læring og
trivsel, og hvilke ”good practices”, der kan danne baggrund for nye aftaler. Det samme gælder
foreningsområdet, hvor skal der også etableres yderligere partnerskaber.
Målepunkt
1. De nuværende aftaler mellem skolerne og kultur- og fritidslivet er evalueret 1. kvartal 2015.
2. Resultatet af evalueringen er inddraget, når 2. generationsaftaler indgås i 2. og 3. kvartal 2015
3. Der er i 1. og 2. kvartal 2015 taget yderligere initiativer til at etablere aftaler mellem skoler og
foreningsliv, så der er 5 aftaler pr. 1/8-2015
Indsats: Etablering af eliteidrætsklasse og musiktalentklasse
Skolereformen giver mulighed for, at kommunerne kan oprette særlige eliteidrætsklasser. Med henblik
på at styrke talent- og eliteudviklingen i Greve Kommune, undersøges muligheden for etablering af en
eliteidrætsklasse, i samspil med relevante foreninger. Endvidere undersøges mulighederne for at
oprette en musiktalentklasse.
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Målepunkt
1. Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungeudvalget er blevet forelagt en sag om muligheden
for at etablere eliteidrætsklasser i Greve Kommune 1. kvartal 2015
2. Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungeudvalget er blevet forelagt en sag om muligheden
for at etablere musiktalentklasser i Greve Kommune 1. kvartal 2015
3. Der kan startes eliteidrætsklasse ved skolestart 2015/2016

Udfordring 2: Fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige rolle og organisering i Greve
Kommune
Ungdomsskolen Klub Greve, som rummer fritids- og ungdomsklubberne i Greve, har fået et nyt samlet
formål for sin virksomhed. Formålet skal i 2015 omsættes til konkret praksis, til gavn for de større børn
og unge i Greve Kommune, så klubberne agerer som fritidsspilfordelere, som aktive partnere i
udviklingen af skolen og som signifikant aktør i hele børne- og ungdomslivet.

Indsatsområder
Indsats: Udvikling af ny struktur, organisering og budgetmodel
Med udgangspunkt i det fælles formål for klubområdet, besluttes en organisering og struktur, som
understøtter klubbernes samlede formål. Parallelt udformes og vedtages en budgetmodel, som støtter
realiseringen af formålet med Klub Greve.
Målepunkt
1. Et nyt samlet formål for Klub Greve er vedtaget 1. kvartal 2015
2. Der er truffet beslutning om ny struktur for fritids- og ungdomsklubberne i forbindelse med
udmøntning af budget 2015, hvor der skal spares 2 millioner på klubområdet.
3. En ny budgetmodel for klubområdet er vedtaget 1. halvår 2015 med ikrafttræden med
skoleåret 2015/2016
Indsats: Faglig udvikling af Klub Greve
Fritids- og ungdomsklubberne indgår som en central aktør i realiseringen af målsætningerne på såvel
kultur- og fritidsområdet som børne- og ungeområdet i Greve. Dette gælder den pædagogiske
udvikling på klubområdet, rollen som aktive parter i folkeskolen og målsætningerne om inklusion og at
95 % af unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I den forbindelse, er der behov for en målrettet
kompetenceudvikling og gennemførsel af pædagogisk tilsyn på klubområdet.
Målepunkt
1. Der er gennemført pædagogisk tilsyn af fritids- og ungdomsklubberne i 2. kvartal 2015.
2. Klubberne har i 2015 gennemført tre fælles faglige udviklingsforløb. To forløb er udpeget i 1.
kvartal 2015 og ét er udpeget efter gennemførsel af pædagogisk tilsyn.
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Udfordring 3: Implementering af Idræts- og Fritidspolitikken
Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik er, sammen med de tilhørende handleplaner, styrende for
kommunens prioriteringer på området og for samspillet med de mange (frivillige) foreninger og aktører
i idræts- og fritidslivet. Kultur- og Fritidsudvalget har ultimo 2014, udpeget de indsatsområder, som
skal realisere politikken og handleplanerne.

Indsatsområder
Indsats: Implementering af handleplaner
Kultur- og Fritidsudvalget har i samråd med Idrætsrådet og Fritidsrådet iværksat en proces i efteråret
2014, om et styrket samarbejde mellem fritids- og foreningslivet og Greve Kommune. Som led i
drøftelserne, udpeger udvalget konkrete indsatser for 2015.
Målepunkt
Målepunkter konkretiseres efter den indledende politiske drøftelse i 4.kvartal 2014.
Indsats: Øget samtænkning, drift og organisering af idrætsanlæg
Greve Svømmehal og Greve Idræts- og Fritidscenter (GIC) udgør de store, centrale kommunale
idræts- og fritidsanlæg. Begge anlæg har gennem årene gennemgået en positiv udvikling drifts-,
bruger- og bygningsmæssigt. For yderligere at styrke området, arbejdes der med en øget
samtænkning af anlæggene.
Målepunkt
1. Kultur- og fritidsudvalget er i 1. kvartal 2015 blevet forelagt en sag om behovet og
mulighederne for en skaterpark og en parkourbane
2. Kultur- og fritidsudvalget er i 1. kvartal 2015 blevet forelagt en sag med ideer til, hvordan
borgerne i endnu større grad kan udnytte Valhallen f.eks. ved etablering af kunstgræsbane og
skaterhal eller andet. Der er eventuelt foregået en dialog med Lokale- og Anlægsfonden i den
forbindelse.
3. Kultur- og fritidsudvalget er i 1. kvartal 2015 blevet forelagt en sag vedrørende muligheden for
at omlægge driften til selveje på Greve Idrætscenter
4. Kultur- og fritidsudvalget er i 1. kvartal 2015 blevet forelagt en sag som belyser behovet for og
udgiften ved at give institutioner gratis adgang til svømmehallen.
5. Kultur- og fritidsudvalget er i 2. kvartal 2015 blevet forelagt en sag som I om fremtidig drift af
idrætsanlæggene
Indsats: Nytænkning af borgerhusene
Rundt om i Greve Kommune ligger en række aktivitets- og borgerhuse, som er henholdsvis
selvforvaltende (Karlslunde-Huset og Tune Borgerhus) og kommunale (Greve Borgerhus og
Aktivitetshuset Olsbækken). Borgerhusene har forskellige værdi som samlings- og aktivitetssted i
lokalområderne, men overordnet set, er der ikke et samlet syn på værdien og udviklingen af
borgerhusene. Dette sættes der fokus på i 2015.
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Målepunkt
1. Kultur- og Fritidsudvalget er i 2. kvartal 2015 blevet forelagt en sag om Borgerhusenes
virksomhed og mulighederne for at overdrage dem til lokalsamfundet.

Udfordring 4: Implementering af Kulturpolitikken
Greve Kommunes Kulturpolitik udgør det fælles grundlag for fremtidens visioner, værdier og mål inden
for kulturområdet. Politikken angiver rammerne for, hvad der er ”kultur” i Greve, og præciserer, at vi
alle har en rolle og et ansvar i forhold til kulturlivet i Greve. Der er til kulturpolitikken, tilknyttet en
række handleplaner og kommunens kulturinstitutioner står centralt i udfyldelsen af disse.

Indsatsområder
Indsats: Implementering af handleplaner
Kultur- og Fritidsudvalget har iværksat en proces i efteråret 2014, om nye handleplaner på
kulturområdet i Greve Kommune. Som led i drøftelserne, har udvalget udpeget følgende indsatser for
2015: børnekultur, styrkelse af musik og teater, udvikling af Museum Mosede Fort, samspil mellem
folke- og skolebibliotek og ny kulturaftale.
Målepunkt
1. Alle indsatser er fulgt løbende gennem året (se nedenfor)
2. I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 har Kultur- og Fritidsudvalget taget endelig stilling
til indsatsområder og tilslutning til ny kulturaftale.
Indsats: Ny strategi for børnekultur
I en årrække har børnekulturområdet i Greve været rettet dels mod den kulturelle dannelse og
deltagelse, som børnene oplever i deres fritid, og dels mod indsatsen i daginstitutioner, skoler, SFO,
klubber og ungdomsskole. Med Kulturministerens nye handleplaner for børne- og ungekultur og
skolereformen, er der åbnet nye muligheder for at kulturområdet kan og skal nå alle børn. En ny
strategi for Greve Kommunes børnekulturelle arbejde sættes i værk.
Målepunkt
1. Kultur- og Fritidsudvalget har 1. kvartal 2015 taget stilling til en konkret handleplan for
udmøntning af den nye børnekulturstrategi.
2. Den nye børnekulturstrategi og samarbejdet med skolerne er evalueret 4. kvartal 2015.
Indsats: Udvikling af musikmiljø Greve
Med udgangspunkt i Greve Kommunale Musikskole lægges der op til et øget fokus, på at samle de
mange kræfter, der er engageret i og omkring musikken i Greve. Det gælder de kommunale
institutioner såsom musikskole, ungdomsskole og fritids- og ungdomsklubber. spillestedet Portalen, de
foreningsbaserede orkestre fx Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester. Målet er samlet at styrke
musiklivet i Greve.
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Målepunkt
1. Kultur- og Fritidsudvalget er i forbindelse med budget 2016 blevet forelagt en sag om, hvilke
muligheder der findes for en samlet placering for Den Musiske Skole i Greve
2. I forbindelse med ny børnekulturstrategi og skolesamarbejde er Kultur- og Fritidsudvalget
senest 2. kvartal 2015 blevet forelagt en sag om, hvordan musikskolen kan bidrage til
musikundervisningen i folkeskolen.
3. I samarbejde mellem Den Musiske Skole, fritidsklubberne, ungdomsskolen o.a. er der i 2.
kvartal 2015 taget initiativ til flere muligheder for at dyrke teater for børn og unge.
Indsats: Greve vinder ’Læs for mig’ og implementerer ”Det Fælleskommunale Bibliotekssystem”
I 2015 bliver Greve kåret som Årets Læsekommune på baggrund af de indsatser, der er sat i værk
som del af modelprojektet ’Læs for mig’. Samtidig implementeres det fælleskommunale
bibliotekssystem, så hele biblioteksområdet i Greve kan arbejde sammen.
Målepunkt
1. Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungeudvalget er i 2. kvartal 2015 blevet forelagt en
analyse af om skolebibliotekernes rolle forandres. I analysen indgår elementer som længere
skoledag, lektiecafeer og det, at alle elever i Greve Kommune har fået udleveret tablets
2. Kultur- og Fritidsudvalget er i forbindelse med budget 2016 blevet forelagt en analyse af
samtænkning af biblioteksfunktionerne i Greve og en vurdering af de fysiske rammer for såvel
hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne og skolebibliotekerne, herunder muligheden for en
sammenlægning af hovedbiblioteket med Portalen.
3. I samarbejde mellem folkebiblioteket, skolebibliotekerne og it er ”Det Fælleskommunale
Bibliotekssystem” implementeret 1. kvartal 2015.
Indsats: Museum for Danmark 1914-1918
Som et markant fyrtårn for Greve åbnede ”Museum for Danmark 1914-1918” i august 2014. I 2015
skal det nye museum vise sin bæredygtighed og evne til at leve i Greveborgernes og tilrejsende
publikums bevidsthed. Dette kræver dels en yderligere udvikling i og omkring fortet, ligesom der skal
tages stilling til museets fremtidige organisering.
Målepunkt
1. Kultur- og Fritidsudvalget er i forbindelse med budget 2016 blevet forelagt en sag om
mulighederne for en fusion med et andet museum, når Mosede Fort, Danmark 1914-1918, har
fungeret som museum i en periode og vist sig levedygtigt.

Udfordring 5: Udnyttelse af rekreative områder.
Greve Kommune indeholder en række attraktive rekreative områder, som kan udvikles til markante
aktiver for såvel borgere som virksomheder og turister. Dette kræver, at områderne aktiveres og
synliggøres i landskabet og bevidstheden. Arbejdet kræver dels inddragelse af borgere og
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virksomheder, dels et udvidet samarbejde med andre kommuner og dels et stærkt internt samarbejde i
Greve Kommune.

Indsatsområder
Indsats: Visionsplan - Hedeland
Bestyrelsen for I/S Hedeland (som ejes af Roskilde, Høje Taastrup og Greve Kommuner), har
besluttet at udarbejde en visionsplan for det store natur- og kulturområde. Målsætningen er, at
området i endnu højere grad end i dag, skal være et aktiv for de tre kommuner. Oplægget til
Visionsplanen skal være færdig ultimo 2014 og til efterfølgende politisk behandling i de enkelte
kommuner primo 2015.
Målepunkt
 Byrådet har behandlet Visionsplan for Hedeland i 2. Kvartal 2015
Indsats: Kystprojektet
De 8 km kyst som strækker sig fra nord til syd i Greve Kommune, er et uomgængeligt aktiv for
kommunen. Med havnene, strandene, fortet, naturen og vandet i hele kommunens længde, vil en
indsats, for at aktivere og udvikle kysten, gøre dette til en attraktion for såvel lokale som tilrejsende.
Kystprojektet skal udfoldes til en samlet plan for området.
Målepunkt
1. Der er etableret en arbejdsgruppe med interessenter for kysten, som er kommet med et oplæg
til fremtidig benyttelse af kysten medio 2015.
Indsats: Turisme
I kultur- og fritidsområdet og de rekreative områder i Greve Kommune, ligger et uforløst potentiale for
at tiltrække turister. Det gælder til events og arrangementer på topniveau for de mange deltagere og
det gælder for den herlighedsværdi og aktivitet, som naturen indbyder til. Derfor skal området stå
centralt i kommunens turismestrategi.
Målepunkt
1. Der er udarbejdet et årshjul med tilhørende udviklingsplaner for event- og
arrangementsområdet i 1. kvartal 2015.
2. Hvert af arrangementerne i 2015 er evalueret ift. udviklingsplanerne.
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Kapitel 4 – Konsekvenser af budgetvedtagelsen
I det vedtagne budget 2015-2018 indgår en række budgetændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets
område. Budgetændringerne er indarbejdet i de budgettal, der indgår i beskrivelsen af området i
kapitel 1 og i talbilaget sidst i sektorredegørelsen. De væsentligste budgetændringer beskrives kort i
dette kapitel.
Budgetområde 4.01 Kultur
 Rammebesparelse af bibliotekstilbud i Greve medfører en reduktion af budgettet på 0,200 mio.
kr. fra 2016 og frem.
 Ved at øge de ubemandede timer og dermed omlægge til øget selvbetjening på bibliotekerne
opnås en besparelse på 0,475 mio. kr. i 2015 og 0,525 mio. kr. i 2016 og frem.
 Driftstilskuddet til Portalen reduceres med 0,600 mio. kr. om året.
 Driftsbesparelse og omlægning vedrørende Greve Museum reducerer budgettet med 0,150
mio. kr. i 2015 og 2016, og 0,250 mio. kr. i 2017 og 2018.
 Ved ny organisering af skolesvømning, og øge indtægterne i Greve Svømmehal, kan budgettet
reduceres med 0,175 mio. kr. i 2015 og 0,225 mio. kr. i 2016 og frem.
 Ny afregningsmetode til Greve Pigegarde bevirker en budgetreduktion på området med 0,040
mio. kr. årligt.
Der er endvidere vedtaget følgende budgetbemærkninger til budgetområdet i 2015:
 Der skal findes en samlet placering for musikskolen og der skal udarbejdes forslag til, hvordan
musikskolen kan bidrage til musikundervisningen i folkeskolen.
 Der ønskes en analyse af Borgerhusenes virksomhed og mulighederne for at overdrage dem
til lokalsamfundet.
 Set i lyset af skolereformen skal det undersøges hvorvidt skolebibliotekernes rolle forandres. I
analysen skal undgå elementer som længere skoledag, lektiecafeer og at alle elever i Greve
Kommune har fået udleveret tablets.
 I forbindelse med analysen af samtænkning af biblioteksfunktionerne i Greve ønskes en
vurdering af de fysiske rammer for såvel hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne og
skolebibliotekerne, herunder en sammenlægning af hovedbiblioteket med Portalen.
Budgetområde 4.02 Fritid
 Indtjeningen på udlejning af lokaler til kommercielle formål i Greve Idrætscenter og i Greve
Borgerhus øges og budgettet nedjusteres med 0,200 mio. kr. årligt.
 Der afsættes 0,100 mio. kr. årligt, til hjælp til foreninger ved indgåelse af partnerskaber, om
samarbejdet mellem folkeskolen og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv jf. skolereformen.
 Der afsættes 0,250 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til en ny 2-årig partnerskabsaftale
med Greve Strands Badmintonklub.
 Der afsættes 0,040 mio. kr. i 2015 til køb af idrætsmærke for bedre idræt i skolen.
 Tilskuddet til bevægelsesaktiviter under folkeoplysningsloven fjernes, og budgettet reduceres
med 0,024 mio. kr. i 2015 og 0,040 mio. kr. i 2016 og frem.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

12

06.10.2014

SEKTORREDEGØRELSE

BUDGET 2015-2018

Der er endvidere vedtaget følgende budgetbemærkninger til budgetområdet i 2015:
 Der ønskes en undersøgelse af mulighederne og behovet for en skaterpark og parkour bane.
 Der ønskes en beskrivelse af muligheden for at etablere eliteidrætsklasse i Greve.
 Administrationen skal komme med ideer til, hvordan borgerne i endnu større grad kan udnytte
Valhallen, f.eks. ved etablering af kunstgræsbane og skaterhal eller andet. Arbejdet kan evt.
foregå i dialog med Lokale- og Anlægsfonden.
 Mulighed for at omlægge driften til selveje på Greve Idrætscenter skal undersøges.
 Det skal undersøges, hvad det vil koste, at give institutioner gratis adgang til svømmehallen.
Ligeledes belyses behovet.
Budgetområde 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber
 I lyset af skolereformen og, i relation til nytænkningen af klubgrundlaget, reduceres det
samlede budget til Klub Greve med 2,0 mio. kr. årligt.
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