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Politikområdet består af områder som har opgaver i forbindelse med erhvervslivet, 
kommuneplanstrategi, turisme og tilskud til erhvervsfremme.

Overordnet regnskabsresultat

I 1.000 kr. Regnskab 
2018

Regnskab 
2019

Regnskab 
2020

Korr. 
budget 
2020

Over-/ 
underskud 

2020

Drift - Virksomheder 0 0 0 0 0

Drift - Fagområdet 10.114 13.338 11.330 12.531 -1.201

Politikområde Plan 
og Erhverv drift i 
alt

10.114 13.338 11.330 12.531 -1.201

I 1.000 kr. Regnskab 
2018

Regnskab 
2019

Regnskab 
2020

Korr. 
budget 
2020

Over-/ 
underskud 

2020

Anlæg 0 625 5.882 11.844 -5.962

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For 
beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -
=overskud. 

Regnskab 2018

Det samlede driftsregnskab viser et overskud på 1,2 mio. kr. Heraf er 1.120.000 kr. søgt 
overført til 2021 vedrørende Erhvervsfremme.

På anlæg er der et overskud på 5,962 mio. kr. hvoraf 5,948 mio. kr. er søgt overført til 2021. 
Heraf 4,6 mio. kr. vedrørende pladsdannelse på Kvægtorvet. 

Regnskab på aktivitetsområder

I 1.000 kr.

Aktivitetsområder, drift

Regnskab 
2020

2018

Opr. 
Budget
2020

Korr. 
Budget 
2020

Over-/ 
underskud

2020

1 Turisme 4.216 4.696 4.196 20

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2018.aspx
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2 Erhvervsfremme 6.995 6.795 8.136 -1.141

3 Øvrige/projekter 119 202 199 -80

Politikområdet i alt 11.330 11.693 12.531 -1.201

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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.

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

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 1 – Turisme

Her føres udgifter til det tværkommunale samarbejde med ”Visit Sydsjælland Møn” og 
Turistforeningen. 

Ingen bemærkninger til regnskab 2020.

Note 2 – Erhvervsfremme (Næstved Erhverv og Iværksætterhuse)

Her føres udgiften til den indgåede samarbejdsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved 
Erhverv A/S.
I 2020 blev der særskilt til området bevilget 800.000 kr. til opgaver i forbindelse med øget 
salg af erhvervsjord.

Regnskabet viser et samlet overskud på 1.140.000 kr., hvoraf 1.120.000 kr. er søgt overført til 
projekter/opgaver som først vil blive leveret i 2021.

Ligeledes føres udgiften af Næstved Kommunes andel af tilskud til væksthuse i henhold til lov 
og cirkulæreprogrammet fra 2011, hvor der blev indgået aftale mellem KL og Økonomi- og 
Erhvervsministeriet. Aftalen blev at kommunerne overtog finansieringen og styringen af 
landets 5 væksthuse, og blev årligt kompenseret for opgaven.

Note 3 – Øvrige/projekter

Her føres udgifter til Næstved Bymidteenhed

Regnskabet viser et overskud på 80.000 kr. som skyldes, at regning til indkøbt vinterbelysning 
og opsætning/nedtagning først er kommet i 2021. 


