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Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 

2021. 

 

Politikområdet består af områder som har opgaver i forbindelse med erhvervslivet og 

markedsføring. Opgaver som kommuneplanstrategi, tilskud til erhvervsfremme og 

turisme. 

 

 

I 1.000 kr. R 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Politikområde Plan og 

Erhverv 

11.330 11.760 13.596 13.583 13.582 13.582 

 

Anm.:  Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021 er i 2021 niveau og budget 2022 – 2025 er i 2022 -
prisnvieau. += udgift; -= indtægt. 
 

I nedenstående tabel ses de væsentligste ændringer i forhold til budget 2021 udover P/L 

fremskrivning. 

 

RessourceCity, - overført fra anlæg 

Præmiering af god arkitektur, - overført fra 

anlæg 

1.500 

50 

 

 

 

 

 

I 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Turisme (Næstved Turist + VisitSydsj-Møn) 4.295 4.293 4.292 4.292 

Erhvervsfremme (Næstved Erhverv + Tvær. 

Erhvervshuse) 

6.990 6.978 6.978 6.978 

Øvrige  2.311 2.312 2.312 2.312 

Plan og Erhverv ialt 13.596 13.583 13.582 13.582 

+= udgift; -= indtægt. 
 
 
 

Frihedsgrader på politikområdet 

Frihedsgrad Hvilke delområder Budget 2022 

1. Meget lidt styrbart. Enten fordi 

kommunen ikke må bestemme 

eller fordi det vurderes at vi er 

på lovens mininum 

- Tilskud til Regionale Erhvervshuse 

(Kommunerne har finansieringen, og bliver 

årligt kompenseret)  

 

2.331 

2. Nogen frihedsgrad, hvor der er 

mulighed for at bestemme 

niveau  

- Turisme – NK har forpligtet sig til at 

købe ydelser af VisitSydsjælland-Møn 
 

 

3.940 
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3. Fuld frihedsgrad Alle øvrige områder kan justeres 

efter politiske prioriteringer 

7.325 

I alt  13.596 

 

 

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. 

 
Ikke relevant for området 

 

Nr Aktivitet Enhed 1) Mængde Gns. Pris 

i  kr. 

Budget 

2022 

i 1.000 kr. 

1 Turisme    4.295 

2 Erhvervsfremme    6.990 

3 Øvrige    2.311 

 Politikområdet i alt    13.596 

+= udgift; -= indtægt. 
 

 

Specifikation af budgettet  
 

Nedenstående er en nærmere beskrivelse over nogle af ovennævnte budget beløb for perioden 

2022-2025 på politikområdet. 

 

Turisme 

Fra 2015 har Næstved indgået et tværkommunalt turismesamarbejde med ”VisitSydsjælland-

Møn” bestående af Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner. Opgaverne består af 

turistservice, destinationsudvikling og destinationsmarkedsføring og budgettet dertil er på 

3.940.460 kr. 

Fra 2020 er der ligeledes årlig afsat 354.540 kr. til samarbejde med turistforeningen. 

 

Erhvervsfremme 

Budgettet består af 4.658.160 kr. afsat til samarbejdsaftalen mellem Næstved Erhverv A/S og 

Næstved Kommune. 

Ligeledes er der afsat 2.331.410 kr. til Næstved Kommunes andel af tilskud til de 

tværkommunale væksthuse. I henhold til lov og cirkulæreprogrammet fra 2011, blev der 

indgået aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Aftalen blev at kommunerne 

overtog finansieringen og styringen af landets væksthuse, og at kommunerne årligt blev 

kompenseret for opgaven. 
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Øvrige 

Næstved Bylivsgruppe: - Der er afsat et budget på 200.000 kr. om året frem til 2024 til 

aktiviteter inden for Bylivsgruppens virke. Godkendt i KDU og TU den 10. august 2020 i PEU 

den 17. august 2020 og i ØK den 18. august 2020. 

 

Bygge- og anlægsklynge: - Der er afsat et budget på 500.000 kr. om året til kommunens 

etablering af en bygge- og anlægsklynge. Bygge- og anlægssektoren fylder 26% af vores 

private beskæftigelse i Næstved Kommune. Der er behov for at arbejde med 

forretningsudvikling og cirkulær omstilling. Det er derfor naturligt at Ressource City er 

omdrejningspunktet herfor. Der er en forudsætning om finansiering på yderligere 500.000 kr. 

om året fra de øvrige kommuner i region Sjælland. Godkendt som del af budgetforliget for 

budget 2021 - 2022. 

 

RessourceCity: - Der er afsat 1.500.000 kr. årligt til drift af lokaliteten Maglemølle 31, løn til 

projektleder, omkostninger til årlig konference og projektudvikling med fokus i gældende 

strategi. 

 

Præmiering af god arkitektur: - Der er afsat 50.000 kr. årligt. 

Med udgangspunkt i forslaget om præmiering af god arkitektur fra Udviklingsstrategi for 

Næstved Kommune, skal der sættes fokus på, højne opmærksomheden omkring og skabe 

forståelse for god arkitektur, arkitektonisk kvalitet og bygningsbevaring. Dette skal ske årligt 

på Arkitektturens internationale Dag d. 1. oktober, ved at præmiere de bedste projekter både i 

hele kommunen og i Næstved by. Der stilles skarpt på smukt byggeri der understøtter 

Næstved Kommune som en attraktiv kommune, ved at skabe smukkere og bedre steder at 

leve. Med præmieringen skal kommunen medvirke til en øget interesse for den arkitektoniske 

kvalitet i de fysiske omgivelser både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og 

opførsel af nye samt hædre arkitekter for deres arbejde og bygherrer for deres prioritering af 

arkitekturen og bygningsbevaring. 

Gennem præmieringen rettes fokus på hhv. moderne byggeri og anlæg og bygningsbevaring. 

Der gives i alt 4 priser – en for hhv. moderne byggeri og bygningsbevaring i Næstved By og en 

for hhv. moderne byggeri og bygningsbevaring i Næstved Kommune. 

 

Afledt drift: - Der er afsat 50.000 kr. årligt til øgede driftsudgifter på pladsen og 

opholdstrappen på Kvægtorvet grundet mere aktivitet i området, efter ombygning. 

 

 

 

 


