
 

 

  
 

 

 
 

 

       

   

 
 

 
 

  
  

   

 

 

 
 

  

   
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bemærkninger til budget 2020 

Politikområde Politikere 
Politikområdet dækker tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger 
Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. 
Udgifter i forbindelse med valg og kontingent til KL, Mærk Næstved puljer, 
venskabsbysamarbejde og andre internationale relationer som prioriteres af politikerne. 

I 1.000 kr. R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 

Politikområde Politikere 17.794 20.828 19.023 18.873 19.087 19.087 

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i er i 2020-
prisnvieau. += udgift; -= indtægt.  

Afsnit om hovedændringerne i budget 2020-23 
I 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 

Budget fra sidste år i 2019 priser 19.528 19.528 19.536 19.536 

Pris- og lønfremskrivning 471 471 477 477 

Teknisk tilretning - Fejl i budgetlægningen sidste 
år af vederlag politikere 

100 100 100 100 

Drift omprioriteringer - Valg  -200 -200 

Regulering af midler fra Markedsføringspuljen til 
Kultur- og Demokratiudvalget 

-1.037 -1.037 -1.037 -1.037 

Lov- og cirkulære - valg 11 11 11 11 

Særskilt erhvervsindsats, motorvej 150 

Politikområdet i alt 19.023 18.873 19.087 19.087 
+= højre budget; -= mindre budget. 

Eventuelle overordnede kommentarer til fordelingen af budgettet på hovedområder 

Frihedsgrader på politikområdet 
Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. 
Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at 
reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være 
muligt at gøre det på alle kommunale områder. 

Frihedsgrad Hvilke delområder Budget 
2020 

1. Meget lidt styrbart. Enten fordi 
kommunen ikke må bestemme eller 
fordi det vurderes at vi er på lovens 
minimum 

Tilskud til politiske partier 
Sekretariatet og forvaltninger 
Valg m.m. 

326 
3.014 
1.725 
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2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed 
for at bestemme niveau 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
Kommissioner, Råd og Nævn 

9.740 
657 

3. Fuld frihedsgrad Alle øvrige områder kan justeres 
efter politiske prioritering 3.560 

Eventuelle kommentarer til tabellen med frihedsgrader. 

Specifikke forudsætninger for budgettet 
Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.  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. 

Nr Aktivitet Enhed Mængde Gns. Pris 
hele kr. 

Budget 
2020 

i 1.000 kr. 

1 Fælles formål 592 

2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.753 

3 Kommissioner, Råd og Nævn 657 

4 Valg  1.725 

5 Markedsføring 334 

6 Mærk Næstved 2.352 

7 Regionale/Internationale aktiviteter 610 

Politikområdet i alt 19.023 
+= udgift; -= indtægt. 

Noter til budgettet: 

1.  Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver, 
som prioriteres af politikerne.  
I budgetstartegien for 2016-19 fremgik at hvert udvalg skulle reducere med 1 % pr. år. 
af driftsbudgettet. Politikområdet udmøntede fuldt ud i 2016 og 2018. I 2017 blev der 
ikke fundet finansiering til udmøntning af den ene 1%. Derfor er der i 2020 og 2021 et 
ikke udmøntede budget på 537.000 kr. på området. 
Ved budgetforlig for 2020 blev der afsat 150.000 kr. til at fortsatte arbejde med at få 
en motorvej mellem Rønnede og Næstved 

2.  Her føres udgifter til byrådsmedlemmer og dækker vederlag, møder, kurser, kørsel, 
hjemmearbejdspladser og kontorhold m.v.  Her føres desuden kontingent  til 
Kommunernes Landsforening. 

3.  Her føres udgifter til honorarer, mødediæter og mødeudgifter.  

4.  Her føres udgifter til afholdelse af Folketingsvalg, Kommune- og Regionalvalg,  
       Valg  til EU og folkeafstemninger.  
       Når  der afholdes valg, afholdes der følgende udgifter: 

  Løn vedr. valghandlingen og opgørelse af valget  
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  Honorar til valgstyrere og tilforordnede vælgere 
  Valgbøger og kontorartikler 
  Stemmesedler og plakater 
  Valgkort 
  Fortæring til personer der deltager i valghandlingen og opgørelsen af valget  
  Møder og fintælling 

I forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet er der blevet tilført 11.000 kr. i 2020 
og frem til dækning af udgifter til hjælpemidler der stilles til rådighed ved 
stemmeafgivning. 

5.  Her føres udgifter til Julebelysning og Grøn koncert.  

6.  Budgettet er af sat til udbredelse af Byrådets vision. Administrationen udarbejder 
forslag til anvendelse af midlerne, som herefter godkendes af Økonomiudvalget.  

7.  Her føres udgifter i form af tilskud til  Femern Bælt og Bruxelles kontoret, samt 
internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabs  byer.  
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