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Politikområdet består af Næstved Kommunes driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands 
Brand & Redning.

Overordnet regnskabsresultat

I 1.000 kr. Regnskab 
2015

Regnskab 
2016

Regnskab 
2017

Korr. 
budget 

2017

Over-/ 
underskud 

2017

Drift 
Indenfor 
selvforvaltning

Drift udenfor 
selvforvaltning 19.613 18.627 18.295 18.792 -497

Politikområde 
Brand og Redning  
drift i alt

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For 
beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -
=overskud. 
https://www.naestved.dk/~/media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2015/Spe
cielle_bemaerkninger_2015.ashx?la=da
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Det samlede regnskab viser et samlet mindre forbrug på 0,5 mio.kr.

Mindre forbruget fremkommer dels af puljen afsat til uforudsete udgifter på 0,3 mio. kr. og 
dels at budgettet blev fremskrevet med art 4.7 fremskrivnings procent fremfor for art 5.9, 
hvilket gav en teknisk budgetforbedring på 0,2 mio. kr. Beslutningen er sket i selskabets 4 
kommuner for at gøre det ensartet 

https://www.naestved.dk/~/media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2015/Specielle_bemaerkninger_2015.ashx?la=da
https://www.naestved.dk/~/media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2015/Specielle_bemaerkninger_2015.ashx?la=da
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx
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Regnskab på aktivitetsområder

I 1.000 kr.

Aktivitetsområder, drift

Regnskab 
2017

Opr. 
Budget 

2017

Korr. 
Budget 

2017

Over-/ 
underskud

2017

1 Driftstilskud 18.293 18.922 18.562 -267

2 Reservepulje 300 230 -230

Politikområdet i alt 18.293 19.222 18.792 -497

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er 
+=underskud og -=overskud.
Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en 
beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1 – driftstilskud
Mindre forbruget fremkommer ved en teknisk budgetforbedring. Budgettet stod oprindeligt på 
art 4.7, men kommunerne blev i fællesskab enige om, at budgettet og fremskrivningen skulle 
rykkes til art 5.9 hvilket gav en mere korrekt fremskrivning i forhold til de udgifter som er 
indeholdt i driftsbidraget. Den ændrede fremskrivningsart gav mindre forbruget på -267.000 
kr.

Note 2 – reserve
Der har i 2017 ikke været forbrug på reservepuljen. Der er dog i budgetkontrollen 
budgetomplaceret 70.000 kr. til Administrationen, idet en udlånt tjenestemand er returneret 
fra MSBR tilbage til NK (Boligadministrationen). Budgettet skulle delvis dække lønnen for 
perioden i 2017. 
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Specifikke forudsætninger for budget og regnskab – IKKE RELEVANT PÅ DETTE OMRÅDE  

Nr. Aktivitet Enhed 1) Budget 2017 Regnskab 2017

Mængde Mængde Gns. Pris
i kr.

Budget 
i 1.000 kr.

Gns. pris
i kr.

Regnskab 
i 1.000 kr.

Ingen mængde budgettering på 
området

 Politikområdet i alt    
Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulant behandling. Genoptræningsdage er ambulant specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på 
Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.
+= udgift; -= indtægt.


