Bemærkninger til regnskab 2021

Politikområde Politikere
Politikområdet består af 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, herunder
Bosætning. Julebelysning og Grøn Koncert, venskabsbysamarbejde og andre internationale
relationer som prioriteres af politikerne. Under politikområdet ligger også budget til
Landdistriktsudvalgets Pulje til lokalområder og Borgerrådgiver/Whistlebloweordning.

Overordnet regnskabsresultat
I 1.000 kr.

Regnskab
2019

Regnskab
2020

Regnskab
2021

Korr.
budget
2021

Over-/
underskud
2021

20.058

14.669

19.220

21.174

1.954

20.058

14.669

19.220

21.174

1.954

Regnskab
2018

Regnskab
2019

Regnskab
2020

Korr.
budget
2020

Over-/
underskud
2020

Drift
Virksomheder
Drift
Fagområde
Politikområde
Politikere drift i alt
I 1.000 kr.

Anlæg

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For
beskrivelse af forbruget i 2019 og 202 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er -=underskud og
+=overskud.

Regnskab 2019
Regnskab 2020

Regnskabet for 2021 viser et samlet overskud på 1,9 mio. kr. heraf er samlet 0,6 mio. kr. søgt
overført til Erhverv og Uddannelse, Mærk Næstved, Bosætning og Landdistriktsudvalg.
Det resterende overskud på 1,3 mio. kr. på området, er søgt overført til finansiering af
Folkeafstemning d. 1. juni 2022.
Ved budgetkontrollen pr. 1.5 2021 blev der fra politikområdet overført 575.000 kr. til
Coronapuljen.
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Politikområde Politikere
Regnskab på aktivitetsområder
I 1.000 kr.

Aktivitetsområder, drift

Regnskab
2021

Opr.
Budget
2021

Korr.
Budget
2021

Over-/
underskud
2021

954

1.475

1.450

495

12.437

12.938

12.972

535

632

659

659

27

2.892

1.203

2.859

-33

318

540

340

21

1.413

2.176

2.377

964

617

517

12

0

-68

21.174

1.954

1

Fælles formål

2

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

3

Kommissioner, Råd og Nævn

4

Valg

5

Markedsføring NK

6

Mærk Næstved

7

Regionale / Internationale
aktiviteter

505

8

Borgerrådgiver /
Whistleblowerordning

-68

Politikområdet i alt

19.220

19.607

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. 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.

Forskellen mellem oprindeligt budget 2021 og korrigeret budget 2021 på 1,6 mio. kr. skyldes,
at der er blevet overført et overskud fra 2020 til 2021. Beløbet er anvendt til afholdelse af valg
i 2021.
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Politikområde Politikere
Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.
Nr. Aktivitet

Enhed 1)

Budget 2021

Regnskab 2021

Mængde Gns. Pris
Budget Mængde
i kr.
i 1.000 kr.
1

1.450

954

1.a Tilskud til politiske partier

322

333

1.b Økonomiudvalgets rådighedsbeløb

447

158

1.c Erhverv- og vækststrategi

500

319

1.d Landdistriktsudvalg

180

144

12.972

12.437

2.a Kursus, konferencer og studieture

248

115

2.b Møder, rejser og repræsentation

687

306

2.c Abonnementer og kontingenter

192

136

3.047

3.055

352

620

2.f Vederlag til Borgmester og
Viceborgmester

1.356

1.360

2.g Vederlag til udvalgsformænd

1.512

1.520

2.h Udvalgsvederlag

1.632

1.490

2.i Fast vederlag

3.734

3.716

110

61

2.k Godtgørelse af tabt
arbejdsfortjeneste

102

58

3

659

632

2

Fælles formål

Gns. pris Regnskab
i kr.
i 1.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

2.d Kontingent til KL
2.e IT

2.j Tillægsvederlag

Kommissioner, Råd og Nævn
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Politikområde Politikere
3.a Hegnssyn

0

11

148

147

75

65

109

111

3.e Bevillingsnævn

15

6

3.f

Integrationsråd

32

26

3.g Fredningsnævn

6

3

273

264

2.859

2.892

3.b Huslejenævn
3.c

Beboerklagenævn

3.d Fritidsudvalg

3.h §17 stk. 4 udvalg
4

Valg

5

Regionale/Internationale
aktiviteter

517

505

6

Mærk Næstved, herunder
Bosætning

2.377

1.413

7

Markedsføring

340

319

8

Borgerrådgiver /
Whistleblowerordning

0

68

21.174

19.220

Politikområdet i alt
-= udgift; += indtægt.
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Politikområde Politikere
Beskrivelse af regnskabsresultatet
1. Fælles formål
Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde viser et samlet overskud på 278.314 kr. Ved
budgetkontrollen pr. 1.5.2022 blev der herfra overført 25.000 kr. til Coronapuljen.
1a. Udgifterne her er tilskud til politiske partier. I 2021 har der været et underskud på 10.860
kr. der er 8 partier der har søgt om støtte.
1b. Her er afholdt udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver. Regnskabet
viser et overskud på 289.174 kr. En del af overskuddet er afledte virkninger af Corona.
1c. Midlerne på Erhvervsstrategi og Vækst og Uddannelsesstrategi var tænkt anvendt til de
processer, der skal revidere de to strategier. Overskud fra 2021 på 181.500 kr. er søgt
overført til anvendelse i 2022.
1d. Udgifterne er til Landdistriktsudvalget, for at understøtte det §17.4 udvalgsarbejde, så der
både er liv og aktiviteter i by og på land. Beløbet anvendes til at iværksætte mindre
forsøgstiltag, samt at understøtte tiltag i lokalområderne. Regnskabet viser et overskud 35.555
kr. som er søgt overført til anvendelse i 2022.
2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde viser et overskud på 535.465 kr. Ved
budgetkontrollen pr. 1.5.2022 blev der herfra overført 150.000 kr. til Coronapuljen, da møder i
januar og februar måneder har været virtuelle.
2a. Her føres udgifter i forbindelse med de konferencer og studieture som medlemmerne af
kommunalbestyrelsen deltager i. Resultatet for 2021 viser et overskud på 132.880 kr. i forhold
til det korrigerede budget, en del skyldes afledte virkninger af Corona.
2b. Udgifterne her omhandler kørsel, rejser, møder og kontorhold, resultatet for 2021 viser et
overskud på 381.000 kr. som skyldes afledte virkninger af Corona.
2c. Regnskabet for 2021 viser et overskud på 56.330 kr.
Her føres udgifter til byrådsmedlemmernes abonnementer på blandt andet Sjællandske Medier,
DK Nyt, KL, KTC og Ullum & Vind Media.
2d. Regnskabet viser et lille underskud på 8.360 kr.
Her udbetales kontingent til KL i to rater i februar og i august.
Med det konkrete befolkningstal på 83.759 opgjort pr. 1. december 2020, svarer det til en
udgift pr. indbygger på 36,47 kr. det er en stigning på 0,03 kr. i forhold til 2020.
2e. Regnskabet for 2021 viser et underskud på 268.00 kr. som skyldes at, der er købt ITudstyr til det ny Byråd.
Udgifterne her omhandler drift og indkøb telefoner, indkøb af hardware og
hjemmearbejdspladser til byrådsmedlemmerne.
2f. Første viceborgmester får et vederlag på 10% af Borgmestervederlaget. Der er et lille
underskud på 3.127 kr.
2g. Regnskabet for 2021 viser her et lille underskud på 7.726 kr. som modsvares af overskud
på Udvalgsvederlag.
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Politikområde Politikere
I 2021 var der 7 stående udvalg, formændene for de stående udvalg ydes et vederlag, der
svarer til 18,8 % af borgmesterens årlige vederlag. Formanden for Børn- og Ungeudvalget
ydes et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag.
2h. Regnskabet for 2021 viser et overskud på 141.942 kr. som dækker underskuddet på
Udvalgsformænd.
Her føres udgifter til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget. Udvalgspuljen fordeles ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer.
2i. Regnskabet for 2020 viser et overskud 17.848 på kr.
Her føres udgifter til fast vederlag til kommunalbestyrelsens 30 medlemmer.
2j. Udgifterne her er til medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende hjemme. I
2021 var der 4 medlemmer modtog børnetillæg.
2k. Regnskabet for 2021 viser et overskud på 43.942 kr.
Her udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis et medlem modtager erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste efter indsendt dokumentation, bliver der reduceret 20.000 kr. i
medlemmets faste vederlag.
3. Kommissioner, råd og nævn
Her føres udgifter til mødediæter og udgifter i forbindelse med møder.
Det samlede regnskab for 2021, viser et overskud 27.089 kr.
3a. Hegnssyn - Regnskabet for 2021 viser her et overskud på 17.433 kr. Der er ikke afsat budget, idet udgifter modsvares af tilsvarende indtægter. Hegnssynet træffer afgørelser i sager,
hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud f.eks. fælleshegn, egne
hegn eller grene der generer naboejendom.
3b. Huslejenævn - Regnskabet for 2021 viser et overskud på 4.160 kr. Huslejenævnet tager
sig af uenighed mellem lejere og udlejere i lejligheder i privat ejendomme.
3c. Beboerklagenævn - Regnskabet for 2021 viser et overskud på 10.307 kr.
Beboerklagenævnet træffer afgørelse når lejere og udlejere i almene boliger bliver uenige om
lejeforhold.
3d. Fritidsudvalget - Regnskabet for 2021 viser et underskud på 3.196 kr. Formanden for
Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 6,3 % af borgmesterens årlige vederlag.
3e. Bevillingsnævn - Regnskabet for 2021 viser et overskud på 9.064 kr. Bevillingsnævnet er
nedsat i henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. I nævnet er repræsentanter for
byrådet, Politidirektøren for Sydsjælland og Lolland Falster politi og branchekyndige
repræsentanter (kroejere og tjenere).
3f. Integrationsrådet - Regnskabet for 2021 viser et overskud på 5.642 kr.
Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet afholde møder mindst 4 gange årligt. Der
afholdes ca. 1 gang om året et stormøde, hvor blandt andet de etniske minoritetsforeninger i
Næstved Kommune bliver inviteret. Integrationsrådet deltager løbende i relevante
konferencer, foredrag og kurser for at få inspiration og nye idéer, samt for at oparbejde
netværk.
3g. Fredningsnævn - Regnskabet for 2021 viser et overskud på 2.880 kr.
Fredningsnævnet er nedsat i henhold til Lov om naturfredning § 35.
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3h. §17 stk 4 udvalg - Regnskabet for 2021 viser et overskud på 9.543 kr.
Her føres udgifter til udvalgets eget arbejde, som er mødeaktivitet og møder med lokalråd.
4. Valg
Regnskabet for 2021 viser et underskud på 33.157 kr.
Der har i 2021 været afholdt Kommunal- og Regionsvalg og sideløbende hermed valg til
Ældrerådet.
5. Regionale/internationale aktiviteter
Regnskabet viser et samlet overskud på 11.671 kr.
Her er ført udgifter til internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabsbyer på 71.375
kr., her har ikke været så mange aktiviteter i 2021 på grund af Corona. Ved budgetkontrollen
pr. 1.5.2022 blev der herfra overført 100.000 kr. til Coronapuljen.
Udgifter til Femern Belt Development på 249.147 kr. og bidrag til Bruxelles kontoret på
184.446 kr.
6. Mærk Næstved
Regnskabet viser et samlet overskud på 964.257 kr.
Ved budgetkontrollen pr. 1.5.2022 blev der herfra overført 100.000 kr. til Coronapuljen.
Der er søgt 440.000 kr. overført til 2022. De 85.000 kr. til opsætning af Musical Cats, som
skulle have været opført i foråret 2021. Musicalen blev ikke afholdt på grundet Corona, men
forventes opført i 2022.
105.000 kr. er søgt overført fra pulje under 20.000 kr. og skal anvendes til tilskudsmidler der
er bevilliget i 2021 og udbetales i 2022.
Her føres udgifter der brander Næstved og udbreder byrådets vision.
Bosætning er en del af Mærk Næstved Budgettet, her er 250.000 kr. søgt overført til 2022.
Beløbet skulle i følge bosætningsstrategien bruges på initiativer heri (jvf. At vi også tidligere
har lavet kampagner og branding af kommunen mm). I 2022 skal der laves en
kendskabsanalyse til Næstved Kommune. Den forventes lavet af et eksternt firma.
7. Markedsføring
Regnskabet viser et overskud på 21.208 kr.
Her er ført de årlige udgifter til Julebelysning med 337.518 kr. De 200.000 kr. der var afsat til
Grøn Koncert, som blev aflyst på grund af Corona, er tilgået Corona pulje.
8. Borgerrådgiver / Whistlebloweordning
Her føres udgifter og tilskud til Næstved Kommunes whistleblowerordning/Borgerrådgiver.
Regnskabet viser et underskud på 68.325 kr. som er søgt overført til 2022, hvor det vil blive
finansieret af tilskuddet fra Plan og Erhvervsstyrelsen.

Resultat på virksomheder
Der er ingen virksomheder under politikområdet
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