
Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne - 1. september 

BUDGETÅR 2019 

i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion) 

Finansie-
ring 

Admini-
stration 

Tværg. 
områder 

Politikere IT Jord Arbejds-
marked 

Sundhed Ældre Undervisn 
ing 

Trafik og 
grønneo 
områder 

Anlæg I alt 

Opdatering af Næstved DK. Direktions beslutning den 28. maj 
2019. Finansieres af opsparede Mærk Næstved midler på hhv 
Tværgående områder og Politikere 800 -550 -250 0 
Erhvervsplaymaker - sbsys 00.17.15-a00-1-19 - finansiering 
via mindreforbrug på driftsbudgettet vedr. salg af jord og 
bygninger 

-60 60 0 

Madkonceptsag OFU 26.02.19 - ændret tilnærmet leve-bo fra 
1a til 1b 

-501 501 0 

Teknisk fejl i forbindelse med en PL fremskrivning på B&U -258 -258 
Finansiering af Teknisk fejl foreslås finansieret af fleksjobpuljen 258 258 

Flytning af FGU i 2019 til CAM fra CDS 318 -318 0 
Flytning af driftmidler til påbud på Fladså skolen -100 100 0 
Løn til supportstilling fra IT til Ældreområdet -550 550 

0 
I alt 0 800 -550 -250 -550 -60 318 -501 1.051 -358 100 0 

BUDGETÅR 2020-23 

i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion) 
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Anlæg I alt 

Madkonceptsag OFU 26.02.19 - ændret tilnærmet leve-bo fra 
1a til 1b 

-1.900 1.900 0 

Administrationsgebyr på erhvervsaffald opkræves ikke mere, 
som følge heraf vil der i forhold til 2018 blive udsendt 830 
færre rykkere i 2019 og frem - beløbet foreslåes finansieret af 
fleksjobpuljen fra 2020 og frem 

200 -200 0 

En øget aktivitet i jobrotationspuljen viser at der er behov for 
øget budget i 2020 og frem. Det foreslåes at der omplaceres 
500.000 kr. fra fleksjobpuljen, hvor aktiviteten er faldende. 
Omplaceringen vil give kommunen en større samlet gevinst. 

0 

Fleksjobpuljen -500 -500 
Jobrotationspujen 500 500 
Sortebrødreparkringen vil fremover blive opkrævet 
ejendomsskat, tilgengæld stiger Næstved Kommunes leje af 
parkeringspladsen tilsvarende. Der flyttes budget fra 
ejendomsskat til 

-330 330 0 

Løn til supportstilling fra IT til Ældreområdet -550 550 
0 

I alt -330 200 -200 0 -550 0 0 -1.900 2.450 0 330 0 0 


