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7-5 Ny  daginstitution  i  Holsted  
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7-8 Kapacitets- og  udbygningsplaner  

7-9 Skoleudbygninger  i  skoledistrikter  
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 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  1500          
 Anlægsindtægter           

Netto   1500          
 

 Afledt  drift     (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af           

 Indhold i   aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

 I  alt           

 

        
  

 

 

 
 

         
 
 

 

          
 
 

 

      
 

 Beskrivelse  af  alternativt   anlæg (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –     hvad det indeholder   og koster) 

 
  2019  2020  2021 2022  2023  2024   2025  2026  2027  2028 

 Anlægsudg           
 Afledt  drift           

 

 

ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Nr.  7.1   Prioritetsnr.   

Projektnavn Elvergårdens skole 
Udvalg & Politikomr. Børne- og skoleudvalget 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  mv.  
såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Behandlingshjemmet  Elvergården  er  bygget  med  en  meget  begrænset  intern  skole.  Antallet  
af  elever  er  steget  med  50  %  fra 1 6  til  24.  Derfor  ønskes  tilbygning  på  ca.  160  m2  til  ca.  3  
mio.  kr.  Institutionen  har  sparet  sammen  og  forventer  at  kunne  finansiere  ca.  halvdelen  af  
udgiften.  Derfor  søges  der  om  1,5  mio.  kr.  i  anlægsmidler.  

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift 

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften 

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 
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 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  320          
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

 320          

 Afledt  drift     (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af           

 Indhold i   aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

 I  alt           

 

        
  

 

 

 

         
 
 

 

          
 
 

 

      
 

 
  2019  2020  2021 2022  2023  2024   2025  2026  2027  2028 
Anlægsudg            
Afledt 

 

  drift           
 

  

ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Nr.  7.2   Prioritetsnr.   
 

Projektnavn Tekøkkener i ungdomsboligerne på Kildemarksvej 
Udvalg & Politikomr. Børne- og skoleudvalget 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt x 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  mv.  
såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  
2)  Her  medtages  udgifter  til personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Ungenetværket  råder  over  et  antal  ungdomsboliger  til  anbragte  unge.  Tekøkkenerne  i  disse  
boliger  har  længe  trængt  alvorligt  til  udskiftning.  I  samarbejde  med  center  for  trafik  og  
ejendomme  er  der  fremskaffet  et  tilbud  på c a.  320.000  kr.  

Beskrivelse  af  alternativt  anlæg  (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –  hvad  det   indeholder  og  koster)  

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift 

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften 

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 
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Projektnavn  Renovering  og  APV   på skolerne  
   Udvalg & Politikomr.  Børne-   og Skoleudvalget 

 

          
 

 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  10.000  16.000  16.000  10.000  10.000 
 

 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000 

 Anlægsindtægter           
Netto  

 
 10.000  16.000  16.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000 

 Afledt  drift  (i 1.00   0 kr.) i  2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af           

 Indhold i   aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

 I  alt           

 
 

  

ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Nr.  7.3   Prioritetsnr.   
 

Anlægstype (sæt x) I gangværende X ? Nyt projekt 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  mv.  
såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  
2)  Her  medtages  udgifter  til personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Der  har  igennem  mange  år  været  afsat  anlægsmidler  til  akutte  arbejdsmiljøproblemer  og  
opgaver  som  følge  af  afhjælpning  af  opgaver  fra d e  arbejdspladsvurderinger  APV  der  
udarbejdes.  Der  er  ofte  tale  om  forebyggelse  af  sager,  som  eller  ender  med  et  påbud  fra  
Arbejdstilsynet.  
 
Samtidig  har  der  været  afsat  et  årligt  beløb  på k r. 1 0,0  mio.  til  løbende  opdatering  af  lokaler  
på s kolerne  samt  opgaver  fra  skoleudbygningsplanen.  Efter  skoleprognosen  tyder  det  på,  at  
med  fastholdelse  af  et  max.  Elevtal  i  klasserne  på  28  elever,  så v il  Ll.  Næstved  skole  –  med  
den  nuværende  struktur  –  komme  til  at  mangle  op  til  4  klasselokaler.  Der  er  meget  som  kan  
ændre  på d ette  behov,  bl.a b eslutninger  om  justering  af  skolestrukturen  og  budgetanalysen  
om  arealoptimering.  Afhængig  af  beslutninger,  så k an  det  sagtens  medføre  et  yderligere  
kapacitetsbehov.  Dette  er  dog  ikke  medtaget.  
 
Det  foreslås,  at  der  i  efteråret  2018  udarbejdes  en  ny  skoleudbygningsplan,  som  grundlag  
for  en  politisk  behandling  og  prioritering  af  midler  til  skolerne  i  fremtiden.  Der  skal  gøres  
opmærksom  på,  at  der  jfr.  et  af  budgettemaerne  skal  udarbejdes  og  forelægges  en  analyse  
af  ejendomsområdet,  bl.a.  i  forhold  til  mulig  arealoptimering.  Denne  kan  få i ndflydelse  på  
skoleudbygningsplan  og  kapacitetsudfordringer.  
 
I  det  tidligere  udbygningsplan  fra 2 012  til  2020,  som  ikke  har  kunnet  gennemføres,  var  det  
vurderet,  at  der  skulle  anvendes  ca.  kr.  110  mio.  for  at  gennemføre  forslagene.  
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 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  2.500  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

 2500  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000 

Afledt  drift      (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af           

 Indhold i   aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

 I  alt           

 
 

         
 

 

          
 

 

      
 
 

 

ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Nr.  7.4   Prioritetsnr.   

Projektnavn Renovering og APV på dagtilbuddene 
Udvalg & Politikomr. Børne- og Skoleudvalget 

Anlægstype (sæt x) I gangværende X ? Nyt projekt 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  
2)  Her  medtages  udgifter  til personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Der  har  igennem  mange  år  været  afsat  kr.  2,0  mio.  til  akutte  arbejdsmiljøproblemer  og  
opgaver  som  skulle  opgaver  rejst  som  følge  af  de  arbejdspladsvurderinger  der  udarbejdes.  
Der  er  ofte  tale  om  forebyggelse  af  sager,  som  ellers  ender  med  et  påbud  fra  
Arbejdstilsynet.  
 
Det  vurderes,  at  et  beløb  på k r.  2,0  mio.  årligt  vil  kunne  afhjælpe  de  fleste  opgaver.Hvis  der  
opstår  større  arbejdsmiljøproblemer  må  der  tages  særskilt  stilling  til  løsning.  
 
Der  er  ikke  siden  2009  gennemført  en  udbygningsplan  for  daginstitutionsområdet.  Det  
foreslås,  at  der  i  lighed  med  skoleområdet  gennemføres  en  sådan  i  2019,  som  grundlag  for  
en  nærmere  vurdering  af  det  fremtidige  anlægsbehov.  

 

Beskrivelse  af  alternativt  anlæg  (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –  hvad  det  så  indeholder  og  koster)  

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift 

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften 

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 
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 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  10.000  14.000         
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

          

 Afledt  drift     (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af   300  600  600  600  600  600  600  600  600 

 Indhold i   aktivet   300  600  600  600  600  600  600  600  600 
2)  
Effektiviserings-           

 gevinst 
 I  alt   600  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200 

 Kan  anlægges udskydes  Nej   Hvor  mange  år kan   
 anlægget udskydes  

 

 

ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Nr.  7.5   Prioritetsnr.   

Projektnavn Ny daginstitution i Holsted 
Udvalg & Politikomr. Børne- og Skoleudvalget 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt X 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg    
2)  Her  medtages  udgifter  til personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Anlægsblokken  er  en  samlet  ramme,  der  er  medtaget  for  at  kunne  dække  pladsbehovet  på  
dagtilbudsområdet  i  f.m.  det  forventede  stigende  børnetal  jfr.  befolkningsprognosen.  
 
Fra s ommeren  2020  forventes  behov  for  at  udvide  kapaciteten  i  Holsted  Nord.  En  udvidelse  
som  forventes  at  dække  det  stigende  behov  for  den  østlige  og  nordlige  del  af  Næstved  by.  
 
Det  er  vigtigt  af  hensyn  til  at  kommunen  fortsat  kan  være  en  attraktiv  bosætningskommune  
for  børnefamilier,  at  familierne  søges  sikret  en  plads  så t æt  på d eres  bolig,  som  muligt.  Hvis  
der  ikke  udbygges  så  vil  det  givet  fald  være  nødvendigt,  at  fastsætte  et  serviceniveau,  hvor  
forældre  som  bosætter  sig  i  Næstved  by  vil  være  henvist  til  at  få e n  plads  i  kommunens  
landområder,  hvor  prognosen  for  flere  områder  forudser  et  fortsat  fald  i  børnetallet.  
 

Beskrivelse  af  alternativt  anlæg  (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –  hvad  det  så  indeholder  og  koster)  

Udvalget  har  ønsket  en  vurdering  af  at  dække  det  stigende  behov  for  pladser  med  
alternativer  f.eks.  busbørnehaver  eller  naturtilbud.  
For  tiden  er  der  ikke  en  efterspørgsel  efter  den  slags  pladser,  som  tyder  på,  at  der  er  behov  
for  flere  pladser  end  dem  vi  allerede  har.  
 
Det  vurderes  ikke  realistisk,  at  en  stigende  efterspørgsel  i  byen,  kan  dækkes  ved  at  udvide  
dagplejen.  

 

Beskrivelse  af  det,  som  ønskes  afsat  i  afledt  drift  
I  forbindelse  med  bygning  af  nye  daginstitutioner  skal  der  afsættes  budget.  Dels  til  
ejendomsdrift  samt  normering  af  en  daglig  leder.  
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ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Nr.  7.6   Prioritetsnr.   

Projektnavn   Ny  daginstitution  i Kalbyris/Stenlænge  området  
   Udvalg & Politikomr.  Børne-   og Skoleudvalget 

 

         
 
Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt X 

 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter     10.000  14.000      
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

    10.000  14.000      

 Afledt  drift     (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af      300  600  600  600  600  600 

 Indhold i   aktivet      300  600  600  600  600  600 
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

 I  alt      600  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200 

 

    
  

 
  

 

    
  

     
      

   
 

 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Afhængig 
af den 
faktiske 

Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Der må konkret ses på 
behovet i takst med at vi 
kender den faktisk 

udvikling i 
børnetal 

befolkningsudvikling 

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Anlægsblokken  er  en  samlet  ramme,  der  er  medtaget  for  at  kunne  dække  pladsbehovet  på  
dagtilbudsområdet  i  f.m.  det  forventede  stigende  børnetal  jfr.  befolkningsprognosen.  
 
Fra s ommeren  2020  forventes  behov  for  at  udvide  kapaciteten  i  Kalbyris/Stenlængeområdet.  
En  udvidelse  som  forventes  at  dække  det  stigende  behov  for  området.  
 
Det  er  vigtigt  af  hensyn  til  at  kommunen  fortsat  kan  være  en  attraktiv  bosætningskommune  
for  børnefamilier,  at  familierne  søges  sikret  en  plads  så t æt  på d eres  bolig,  som  muligt.  Hvis  
der  ikke  udbygges  så  vil  det  givet  fald  være  nødvendigt,  at  fastsætte  et  serviceniveau,  hvor  
forældre  som  bosætter  sig  i  Næstved  by  vil  være  henvist  til  at  få e n  plads  i  kommunens  
landområder,  hvor  prognosen  for  flere  områder  forudser  et  fortsat  fald  i  børnetallet.  

 

Beskrivelse  af  alternativt  anlæg  (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –  hvad  det  så  indeholder  og  koster)  

7 

Udvalget  har  ønsket  en  vurdering  af  at  dække  det  stigende  behov  for  pladser  med  
alternativer  f.eks.  busbørnehaver  eller  naturtilbud.  
For  tiden  er  der  ikke  en  efterspørgsel  efter  den  slags  pladser,  som  tyder  på,  at  der  er  behov  
for  flere  pladser  end  dem  vi  allerede  har.  
 
Det  vurderes  ikke  realistisk,  at  en  stigende  efterspørgsel  i  byen,  kan  dækkes  ved  at  udvide  
dagplejen.  

 



 
 

          
 
 
 

 

  

ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Beskrivelse  af  det,  som  ønskes  afsat  i  afledt  drift  
I  forbindelse  med  bygning  af  nye  daginstitutioner  skal  der  afsættes  budget.  Dels  til  
ejendomsdrift  samt  normering  af  en  daglig  leder.  

 

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften 

Har  forslaget  sammenhæng  med  andre  forslag:  
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ANLÆGSBLOK  2019  – 2028   -  BØRNE- OG  SKOLEUDVALGET  

Nr.  7.7   Prioritetsnr.   
 

Projektnavn   Ny  daginstitution  i Ll.  Næstved  området  
   Udvalg & Politikomr. 

 
 Børne-   og Skoleudvalget 

 Anlægstype (sæt  x)    I gangværende   Nyt  projekt  X 
 

 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter   10.000  14.000        
 Anlægsindtægter           

Netto    10.000  14.000        
 

 Afledt  drift     (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af    300  600  600  600  600  600  600  600 

 Indhold i   aktivet    300  600  600  600  600  600  600  600 
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

 I  alt    600  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200 

 

    
  

 
  

 

    
  

     
      

   
 

 

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  
 

Kan anlægges udskydes Afhængig 
af den 
faktiske 

Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Der må konkret ses på 
behovet i takst med at vi 
kender den faktisk 

udvikling i 
børnetal 

befolkningsudvikling 

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Anlægsblokken  er  en  samlet  ramme,  der  er  medtaget  for  at  kunne  dække  pladsbehovet  på  
dagtilbudsområdet  i  f.m.  det  forventede  stigende  børnetal  jfr.  befolkningsprognosen.  
 
Fra s ommeren  2020  forventes  behov  for  at  udvide  kapaciteten  i  Ll.  Næstved  området.  En  
udvidelse  som  forventes  at  dække  det  stigende  behov  for  området.  
 
Det  er  vigtigt  af  hensyn  til  at  kommunen  fortsat  kan  være  en  attraktiv  bosætningskommune  
for  børnefamilier,  at  familierne  søges  sikret  en  plads  så t æt  på d eres  bolig,  som  muligt.  Hvis  
der  ikke  udbygges  så  vil  det  givet  fald  være  nødvendigt,  at  fastsætte  et  serviceniveau,  hvor  
forældre  som  bosætter  sig  i  Næstved  by  vil  være  henvist  til  at  få e n  plads  i  kommunens  
landområder,  hvor  prognosen  for  flere  områder  forudser  et  fortsat  fald  i  børnetallet.  

 

Beskrivelse  af  alternativt  anlæg  (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –  hvad  det  så  indeholder  og  koster)  

Udvalget  har  ønsket  en  vurdering  af  at  dække  det  stigende  behov  for  pladser  med  
alternativer  f.eks.  busbørnehaver  eller  naturtilbud.  
For  tiden  er  der  ikke  en  efterspørgsel  efter  den  slags  pladser,  som  tyder  på,  at  der  er  behov  
for  flere  pladser  end  dem  vi  allerede  har.  
 
Det  vurderes  ikke  realistisk,  at  en  stigende  efterspørgsel  i  byen,  kan  dækkes  ved  at  udvide  
dagplejen.  
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Beskrivelse  af  det,  som  ønskes  afsat  i  afledt  drift  
I  forbindelse  med  bygning  af  nye  daginstitutioner  skal  der  afsættes  budget.  Dels  til  
ejendomsdrift  samt  normering  af  en  daglig  leder.  

 

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften 

Har  forslaget  sammenhæng  med  andre  forslag:  
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Nr.  7.8   Prioritetsnr.   
 

Projektnavn Kapacitets- og udbygningsplaner 
Udvalg & Politikomr. Børne- og Skoleudvalget 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt X 

 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter  1000          
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

 1000          

 Afledt  drift     (i 1.000 kr.) i 2019-priser:  
  -= indtægter 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Vedligehold 
1)  aktivet  

 af           

 Indhold i   aktivet           
2)  
Effektiviserings-

 gevinst 
          

 I  alt           

 

        
  

 

 

 
 

 
 

 

      
 

  

1)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

2)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  

Kan anlægges udskydes Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Det  vurderes  nødvendigt,  at  der  fremadrettet  er  et  behov  for  at  have  fokus  på k apacitet,  
arbejdsmiljø  samt  læringsmiljøer  for  børn.  
 
Der  er  usikkerhed  i  forhold  til,  hvilken  betydning  evt.  senere  beslutninger  om  
arealoptimeringer  for  kommunale  lokaler  vil  kunne  få  for  skoler  og  dagtilbud.  Herunder  
konsekvenser,  hvis  der  overvejes  nedlagt  matrikler  i  de  kommende  år.  
 
Der  bør  afsættes  midler  til  at  et  konsulentfirma k an  udarbejde  en  skoleudbygningsplan,  som  
kan  være  færdig  primo  2019  og  anvendes  til  fremtidige  anlægsprioriteringer.  Seneste  
udbygningsplan  er  udarbejdet  i  2014.  
 
Der  bør  endvidere  afsættes  midler  til  at  en  tilsvarende  udbygningsplan  kan  udarbejdes  for  
dagtilbudsområdet.  Seneste  udbygningsplan  er  udarbejdet  i  2009.  

Beskrivelse  af  alternativt  anlæg  (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –  hvad  det  så  indeholder  og  koster)  

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 
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Nr.  7.9   Prioritetsnr.   

Projektnavn Skoleudbygninger i skoledistrikter 
Udvalg & Politikomr. Børne- og Skoleudvalget 

Anlægstype (sæt x) I gangværende Nyt projekt X 

 Anlægsudgifter      (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
  -= indtægter; 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

 +=udgifter 

 Anlægsudgifter   30.000  30.000  30.000  30.000      
 Anlægsindtægter           

Netto  
 

  30.000  30.000  30.000  30.000      

       
  

 
          

  
  

          

   
 

          

 
          

            

    
  

 
  

 

    
  

     
      

   
 

 

 
 

 
 

 

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser: 
-= indtægter 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
+=udgifter 

Vedligehold af 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

aktivet 1) 

Indhold i aktivet 
2) 

Effektiviserings-
gevinst 
I alt 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

3)  Her  medtaget  udgifter  til  opvarmning,  el,  vand,  rengøring,  indvendig  og  udvendig  vedligeholdelse,  nyt  slidlag  
mv.  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  og  ikke  bare  en  erstatning  for  et  andet  anlæg  

4)  Her  medtages  udgifter  til  personale  o.  lign.  til  at  drive  aktiviteten,  såfremt  der  er  tale  om  en  udvidelse  
 

Kan anlægges udskydes Afhængig 
af den 
faktiske 

Hvor mange år kan 
anlægget udskydes 

Der må konkret ses på 
behovet i takst med at vi 
kender den faktisk 

udvikling i 
børnetal 

befolkningsudvikling 

Beskrivelse  af  anlæg  :  
Udvalget  har  besluttet,  at  der  søges  afsat  et  årligt  anlægsbudget  fra 2 020  til  og  med  2023  
på k r.  30  mio.  
Budgettet  skal  anvendes  til  at  imødekomme  konkrete  skoleudbygninger  i  de  enkelte  
distrikter.  
Bl.a.  forventes  elevtallet  at  stige  i  enkelte  skoledistrikter,  hvilket  på d isse  skoler  vil  medføre  
lokalemangel.  
Endvidere  kan  der  opstår  behov  for  justeringer  af  kapaciteten,  såfremt  der  træffes  
beslutninger  om  ændring  af  antallet  af  matrikler  samt  som  følge  af  den  
skoleudbygningsplan,  som  forventes  udarbejdet  i  2019.  

Beskrivelse  af  alternativt  anlæg  (Her  beskrives  et  billigere  alternativ  –  hvad  det  så  indeholder  og  koster)  

Det  er  vanskeligt  at  forestille  sig  et  realistisk  alternativ,  som  kan  gennemføres.  
Da d e  ekstra  elever  forventes  at  komme  i  Næstved  by,  så v ille  et  alternativ  være,  at  børn  fra  
Næstved  skal  indskrives  på s koler  på  lander,  hvor  der  er  ledige  lokaler.  

Beskrivelse  af  det,  som  ønskes  afsat  i  afledt  drift  
Forventede  udgifter  til  drift  af  bygninger.  Servicemedarbejdere,  vedligeholdelse  (inde   og  
ude),  el,  vand,  varme  og  rengøring.  
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Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften 

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 
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