
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturudvalget 
 
Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige 

opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og 

foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater samt børnekultur. 

Derudover har Kulturudvalget an

leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl. Fra 2013 har Kulturudvalget ligeledes 

haft ansvaret for borgerserviceområdet, herunder digitalisering, efter en lang række 

borgerrettede opgaver er flyttet fra

 
 
Hjælpende hånd til forsamlingshusene
Kulturudvalget har oprettet en pulje som støtter modernisering af 
forsamlingshusene i Næstved Kommune for dermed at fastholde og udvikle dem 
som lokale samlingssteder for kultur
indtil videre fået støtte til at lave moderniseringer. Det medvirker til at sikre 
bygningerne som mere tidssvarende samlingssteder. Støtten er især gået til 
renovering af tag, facade, vinduer, døre, køkken
scenefaciliteter. Forsamlingshusene kan søge støtte, hvis husene selv kan finansier
halvdelen af udgifterne og jævnligt huser kultur
adgang. Der er afsat 1 millioner kroner
 

 

Ny billedskole for børn og unge 
Næstved Kommune har i 2016 fået en ny billedskole for børn og unge mellem seks 
og seksten år. Skolen tilbyder både grundlæggende forløb om billedkunst, men 
også forskellige kurser og workshops af kortere varighed, 
kan snuse til et medie, en teknik eller en kunstform. Man kan altså både ”gå fast
billedkunst” og har også mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig i særlige 
områder, fx hen over en weekend. Billedskolen holder til på Rønn
man har fået indrettet lokaler i ”Den lave stald”. De nye faciliteter bliver
benyttet af Talentskolens linje for Kunst og Design. Kombinationen af talent
billedskole skal medvirke til at udvikle et
Rønnebæksholm og en styrkelse af den billedkunstneriske fødekæde i kommunen.
 
 

Årsberetning 2016

Kulturudvalget  

Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige 

opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og 

foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater samt børnekultur. 

Derudover har Kulturudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten samt udlån og 

leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl. Fra 2013 har Kulturudvalget ligeledes 

haft ansvaret for borgerserviceområdet, herunder digitalisering, efter en lang række 

borgerrettede opgaver er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark.

Hjælpende hånd til forsamlingshusene 
Kulturudvalget har oprettet en pulje som støtter modernisering af 
forsamlingshusene i Næstved Kommune for dermed at fastholde og udvikle dem 
som lokale samlingssteder for kultur- og fritidsaktiviteter. 14 forsamlingshuse har 
indtil videre fået støtte til at lave moderniseringer. Det medvirker til at sikre 
bygningerne som mere tidssvarende samlingssteder. Støtten er især gået til 
renovering af tag, facade, vinduer, døre, køkkener, toiletter, el-installationer og 
scenefaciliteter. Forsamlingshusene kan søge støtte, hvis husene selv kan finansier

og jævnligt huser kultur- og fritidsaktiviteter med offentlig 
millioner kroner om året til formålet.    

Ny billedskole for børn og unge  
Næstved Kommune har i 2016 fået en ny billedskole for børn og unge mellem seks 
og seksten år. Skolen tilbyder både grundlæggende forløb om billedkunst, men 

forskellige kurser og workshops af kortere varighed, hvor eleverne i deres fritid 
kan snuse til et medie, en teknik eller en kunstform. Man kan altså både ”gå fast

og har også mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig i særlige 
områder, fx hen over en weekend. Billedskolen holder til på Rønnebæksholm, hvor 
man har fået indrettet lokaler i ”Den lave stald”. De nye faciliteter bliver
benyttet af Talentskolens linje for Kunst og Design. Kombinationen af talent
billedskole skal medvirke til at udvikle et stærkere billedkunstfagligt miljø
Rønnebæksholm og en styrkelse af den billedkunstneriske fødekæde i kommunen.
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Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige 

foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater samt børnekultur. 

svaret for kulturaftaler med staten samt udlån og 

leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl. Fra 2013 har Kulturudvalget ligeledes 

haft ansvaret for borgerserviceområdet, herunder digitalisering, efter en lang række 

kommunen til Udbetaling Danmark. 

forsamlingshusene i Næstved Kommune for dermed at fastholde og udvikle dem 
forsamlingshuse har 

indtil videre fået støtte til at lave moderniseringer. Det medvirker til at sikre 
bygningerne som mere tidssvarende samlingssteder. Støtten er især gået til 

installationer og 
scenefaciliteter. Forsamlingshusene kan søge støtte, hvis husene selv kan finansiere 

og fritidsaktiviteter med offentlig 

Næstved Kommune har i 2016 fået en ny billedskole for børn og unge mellem seks 
og seksten år. Skolen tilbyder både grundlæggende forløb om billedkunst, men 

hvor eleverne i deres fritid 
kan snuse til et medie, en teknik eller en kunstform. Man kan altså både ”gå fast til 

og har også mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig i særlige 
ebæksholm, hvor 

man har fået indrettet lokaler i ”Den lave stald”. De nye faciliteter bliver også 
benyttet af Talentskolens linje for Kunst og Design. Kombinationen af talent- og 

stærkere billedkunstfagligt miljø på 
Rønnebæksholm og en styrkelse af den billedkunstneriske fødekæde i kommunen. 
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Åben skole 
I begyndelsen af året ansatte Center for Kultur og Borgerservice en koordinator for 
Den Åbne Skole. Koordinatorens opgave er i samarbejde med skolekonsulenterne at 
udvikle, kvalificere og formidle praksisorienterede læringsforløb til skolerne, hvor 
lokalsamfundets foreninger, erhvervs- og naturområder inddrages. Det er med til at 
give eleverne en mere varieret og motiverende skoledag. Der er mange forløb i 
gang. Blandt andet har elever afprøvet forløb med målestoksforhold og 
orienteringsløb. En bank har lært elever om privatøkonomi og Næstved Museum har 
taget eleverne på historiske byvandringer. Nogle skoler inviterer borgere fra 
lokaleområdet ind som ”læse- venner” for de yngste og derudover sker der mange 
andre ting ude på skolerne. Med en bevilling fra Undervisningsministeriet bliver der 
fortsat opbygget mange gode erfaringer med den Åbne Skole til gavn for endnu 
flere elever i Næstved Kommune.  
 

 

Realdania støtter Det Ny Holmegaard  
Flere års udviklingsarbejde blev i november 2016 belønnet, da Realdania besluttede 
at gå ind i etableringen af Det Ny Holmegaard med en donation på 35 millioner 
kroner. Pengene skal bruges til at renovere de unikke, historiske og 
bevaringsværdige bygninger, så de fremover kan huse de mange aktiviteter, der 
atter vil sætte det gamle glasværk på landkortet – både lokalt, nationalt og 
internationalt. Det Ny Holmegaard tager udgangspunkt i det gamle Holmegaard 
Glasværk, som er Danmarks eneste bevarede glasværk med arkitektonisk og 
bevaringsværdig værdi. I det historiske miljø skal forskning, formidling, kunst og 
historie samarbejde med erhvervsliv og lokalsamfund. Det er et samarbejde mellem 
Næstved Kommune og Museum Sydøstdanmark, der har udviklet projektet. Med 
Realdanias donation er størstedelen af projektet nu en realitet, og derfor går vi nu 
for alvor ind i den afgørende fase med at søge yderligere fondsmidler til de mange 
udstillinger og aktiviteter, som skal fylde bygningerne.  
 

 

’Godt liv på landet’  
Vi startede med det blanke papir og endte i december 2016 med en politisk 
godkendelse af ’Godt liv på landet’. Det har været en spændende proces med stor 
inddragelse af såvel lokale borgere, politikere som interne medarbejdere. Mange 
ideer og konkrete tiltag har været drøftet, og processen har på mange måder 
styrket synligheden af hele Næstved Kommune. Som Sjællands geografisk største 
kommune bestående af én stor by, en række mindre byer og landsbyer samt en 
masse skønne land- og naturområder er fortsat liv på landet afgørende for 
oplevelsen af kommunen som helhed. ’Godt liv på landet’ erstatter den tidligere 
Landdistriktspolitik og sætter fokus på, hvordan vi sammen kan styrke det gode liv 
for familien på landet og i byerne uden for Næstved By. ’Godt liv på landet’  
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beskriver både det, som Næstved Kommune vil gøre, og det, som borgerne selv kan 
gøre. Vi vil noget sammen. Vi vil skabe en sammenhængende kommune med en 
bæredygtig udvikling, hvor alle bidrager til at gøre Næstved Kommune til et endnu 
bedre sted at bo, leve og arbejde. Vi vil i de kommende år sammen med såvel 
Lokalrådene, bylaugene, foreningerne og andre aktive borgere arbejde på at sætte 
handling bag ordene. 
 
 

Kulturudvalgets økonomi 
På Kulturudvalgets område administreres økonomien på politikområdet Kultur og 
Fritid, herunder også Borgerserviceområdet. 
 
Drift 
Der var i 2016 budgetteret med nettodriftsudgifter på 122,2 millioner kroner. 
Forbruget i 2016 blev samlet 118,2 millioner kroner og dermed et overskud på 4,0 
millioner kroner.  
 
Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Kulturudvalgets politikområde. 
 

Negative tal er indtægter, 
positive tal er udgifter,  
1.000 kroner 

Oprindeligt 
budget 2016 

Korrigeret 
budget 2016 

Regnskab 2016 Afvigelse i forhold til 
korrigeret budget 

+ =underskud  
- =overskud 

Kultur og Fritid 120.129 122.195 118.199 -3.997 

 
Overskuddet på Kultur og Fritid skyldes primært kulturelle opgaver, lokaletilskud 
samt Biblioteket (inden for selvforvaltning). Beløbet overføres til 2017.  
 

  



 

Sådan fordelte udgifterne sig på Kulturudvalgets område i 201
kroner 

 
Anlæg 
Der har i 2016 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 2
på Kulturudvalgets område. Der har 
millioner kroner og dermed 17
uforbrugte midler er søgt overført til 201
 
Anlægsmidlerne på Kulturudvalgets område er anvendt inden for henholdsv
Fritids- og idrætsfaciliteter samt Kulturel virksomhed. Pro
været Skaterhal, kunstgræsbane i Holmegaard, projektomkostninger vedr. 
Vandkulturhus, Billedskole/Talentskole samt køb af grund i Fensmark
 
Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk.
 

 
 

Folkeoplysning og 

fritidsaktiviteter; 

20.245

Kulturel virksomhed, 

musik, teater, 

museer mv.; 32.194

Årsberetning 2016

Sådan fordelte udgifterne sig på Kulturudvalgets område i 201

været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 28,2 millioner kroner 
på Kulturudvalgets område. Der har været afholdt anlægsudgifter for samlet 
millioner kroner og dermed 17,0 millioner kroner mindre end budgetteret. De 
uforbrugte midler er søgt overført til 2017.  

Anlægsmidlerne på Kulturudvalgets område er anvendt inden for henholdsv
drætsfaciliteter samt Kulturel virksomhed. Projekterne har i 201

Skaterhal, kunstgræsbane i Holmegaard, projektomkostninger vedr. 
Vandkulturhus, Billedskole/Talentskole samt køb af grund i Fensmark

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk.

 

Folkebiblioteker; 

32.485

Fritidsfaciliteter, 

stadion og 

idrætsanlæg; 27.607
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Sådan fordelte udgifterne sig på Kulturudvalgets område i 2016, 1.000 

 

millioner kroner 
æret afholdt anlægsudgifter for samlet 11,2 

millioner kroner mindre end budgetteret. De 

Anlægsmidlerne på Kulturudvalgets område er anvendt inden for henholdsvis 
jekterne har i 2016 bl.a. 

Skaterhal, kunstgræsbane i Holmegaard, projektomkostninger vedr. 
Vandkulturhus, Billedskole/Talentskole samt køb af grund i Fensmark. 

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. 

Folkebiblioteker; 

32.485

Øvrige 

kulturudgifter; 5.667

Fritidsfaciliteter, 

stadion og 

idrætsanlæg; 27.607
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Nøgletal på Kulturudvalgets område 
 
 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 

Antal udlån på Næstved 
bibliotekerne 

779.215 706.677 628.9432 567.9923 

Antal besøgende Næstved 
Bibliotek og Borgerservice 
samt lokalbiblioteker 

487.399 579.7211 472.3452 457.446 

Antal besøg i Borgerservice 
(lokalbiblioteker) 

10.786 14.515 6.071 3.232 

Antal gæster/brugere 
årligt på Grønnegades 
Kaserne, Kulturcenter 

ca. 300.000 ca. 270.000 ca. 270.000 ca. 270.000 

1: Det stigende antal besøgende vurderes dels at være på grund af nye digitale selvbetjeningsløsninger, som borgerne 
har kunnet få hjælp til i Borgerservice og dels på grund af selvbetjeningsløsninger på bibliotekerne.  
2: Lukning af Sct. Jørgens Bibliotek slår igennem på udlån og besøg. 
3: Inkl. 37.759 digitale udlån (ebøger, netlydbøger og film) 

 

  


