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Kultur- og Demokratiudvalget  
 
Kultur- og Demokratiudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på 
borgerservice- kultur-, fritids-, landdistriktsudviklings- og lokalrådsområdet, 
herunder opgaver vedrørende fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og 
foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater, museer, idrætshaller og 
-anlæg, børnekultur samt borgerservice. Derudover har Kultur- og 
Demokratiudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten, demokrati- og 
borgerinddragelse samt udlån og leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl.  
 
 
Kultur- og Demokratiudvalgets økonomi 
På Kultur- og Demokratiudvalgets område administreres økonomien på 
politikområdet Kultur og Fritid, herunder også Borgerserviceområdet. 
 
Drift 
Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Kultur- og Demokratiudvalgets 
politikområde.  
 

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

Oprindeligt 
budget 2021 

Korrigeret 
budget 2021 

Regnskab 2021 Afvigelse i forhold til 
korrigeret budget 

- =underskud  
 =overskud 

Kultur og Fritid 127.705 132.111 132.144 -32 

 
Der har i 2021 været et forbrug på 132,1 millioner kroner, hvilket præcis svarer til 
det beløb, der var budgetteret.  
 
Resultatet på området dækker dog over, at der har været et underskud på 
fagområdet Kultur og Fritid på 1,9 millioner kroner, mens virksomhederne på 
området har et tilsvarende overskud. Underskuddet på fagområdet skyldes dels 
ekstraudgifter på coronakompensationer til museer og selvejende haller og dels 
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flere udgifter til ekstraordinær renovering af de selvejende haller. Alle beløb 
overføres til 2022. 
 
Udvalget blev i forbindelse med budgetforliget tildelt 0,5 millioner kroner til 
historiske festivaler. Middelalderfestivalen ”Næstveds søjler” blev gennemført første 
gang i sommeren 2021. Derudover blev udvalget tildelt 1,0 millioner kroner som 
øgede driftsmidler. 
 
 
Sådan fordelte udgifterne sig på Kultur- og Demokratiudvalgets område i 
2021, 1.000 kroner 

Kultur, 37.369

Fritid, 53.790

Bibliotek, 34.818

Borgerservice, 3.845
Kontaktcenter, 1.549

Lokaldemokrati, 773

 
 
 
Anlæg 
Der har i 2021 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 21,8 millioner kroner 
på Kultur- og Demokratiudvalgets område. Der har været afholdt anlægsudgifter for 
samlet 12,6 millioner kroner og dermed 9,2 millioner kroner mindre end 
budgetteret. De uforbrugte midler er overført til 2022.  
 
Anlægsmidlerne på Kultur- og Demokratiudvalgets område er anvendt inden for 
henholdsvis Stadion- og idrætsanlæg samt Kulturel virksomhed. Projekterne har i 
2021 bl.a. været renovering af Fladså Svømmehal, ny vand- og svømmefacilitet, 
udvikling af Rønnebæksholm samt renovering af Grønnegade. 
 
Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på naestved.dk. 
  


