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Politikområdet består af områder som har opgaver i forbindelse med erhvervslivet og 
markedsføring. Opgaver som kommuneplanstrategi, tilskud til erhvervsfremme og 
turisme, venskabsbysamarbejde og andre internationale relationer

I 1.000 kr. R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021

Politikområde Plan og 
Erhverv

16.315 14.849 15.362 15.211 13.711 13.711

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i er i 2018-
prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

I nedenstående tabel ses de væsentligste ændringer i forhold til budget 2017
Ressource City For at tilgodese projektet blev der ved  

budgetforliget bevilget 1.5 mio. kr. i årene 
2018 og 2019

Kommuneplan Budgettet er overført til politikområdet 
Administrationen.
Budget og udgifter til ”lokalplaner” 
administreres i forvejen af Center for Plan og 
Miljø, hvorfor budgettet på 230.000 kr. afsat 
til ”kommuneplan og strategi” er overført og 
samlet på et sted fra 2018 og frem. 

Mærk Næstved Arbejdet med Mærk Næstved har hidtil været 
foregået via projektansættelser. Fra 2018 har 
Økonomiudvalget besluttet, at der af de 
afsatte midler overføres 600.000 kr. til 
lønudgifter for at sikre den fortsatte 
kontinuitet, udvikling og drift af 
visionsarbejdet. Budgettet er overført til 
politikområdet Administrationen, som herefter 
afholder lønudgiften

I 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Regionalt samarbejde/Internationale aktiviteter 604 595 595 595

Markedsføring 1.395 1.380 1.380 1.380

Mærk Næstved 2.325 2.297 2.297 2.297

Turisme 3.608 3.571 3.571 3.571

Tilskud Næstved Erhverv 4.389 4.343 4.343 4.343

Tilskud til erhvervsaktiviteter 3.041 3.025 1.525 1.525
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Plan og Erhverv ialt 15.362 15.211 13.711 13.711
+= udgift; -= indtægt.

Frihedsgrader på politikområdet
Frihedsgrad Hvilke delområder Budget 2018

1. Meget lidt styrbart. Enten fordi 
kommunen ikke må bestemmer 
eller fordi det vurderes at vi er 
på lovens mininum

- Tilskud til iværksætterhuse 
(Kommunerne har finansieringen, og bliver 
årligt kompenseret.)

1.399

2. Nogen frihedsgrad, hvor der er 
mulighed for at bestemme 
niveau 

- Turisme – NK har forpligtet sig til at 
købe ydelser af VisitSydsjælland

3.608

3. Fuld frihedsgrad Alle øvrige områder kan justeres efter 
politiske prioriteringer

10.355

I alt 15.362

Specifikke forudsætninger for budgettet 
Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.  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.

Nr Aktivitet Enhed 1) Mængde Gns. Pris
i  kr.

Budget 
2018

i 1.000 kr.

1 Regionalt 
samarbejde/Internationale 
aktiviteter

604

2 Markedsføring 1.395

3 Mærk Næstved 2.325

4 Turisme 3.608

5 Tilskud Næstved Erhverv 4.389

9 Tilskud til erhvervsaktiviteter 3.041

Politikområdet i alt 15.362
+= udgift; -= indtægt.
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Specifikation af budgettet 

Nedenstående er en nærmere beskrivelse over nogle af ovennævnte budget beløb for perioden 
2018-2021 på politikområdet.

Regionalt samarbejde og internationale aktiviteter
Her budgetteres med tilskud til Femern Bælt og Bruxelles kontoret, samt internationale 
aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabs byer.
LOPO står for ”Local Politics” og er et projekt der har eksisteret i Næstved Kommune siden 
1991. Projektet vedrører studier i offentlige administration og service for f.eks. japanske 
gæster. Udgifter og indtægter skal balancere, hvorfor netto budgettet er 0 kr.

Markedsføring
Budgettet er afsat til 

- Julebelysning
- Grøn koncert
- Team Næstved
- Børnefestival
- Div. Markedsføring (ikke disponeret)
- Sportssponsorater (Team FOG, HG Fodbold, NBC Elite)

Mærk Næstved
Budgettet er afsat til branding af Næstved, og til udbredelse af byrådets vision.
Administrationen udarbejder forslag til anvendelse af midlerne, som herefter godkendes af 
økonomiudvalget. Lønudgiften til området på 600.000 kr. afholdes af politikområdet 
Administrationen.

Turisme
Fra 2015 har Næstved indgået et tværkommunalt turismesamarbejde med ”VisitSydsjælland-
Møn” bestående af Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner. Opgaverne består af 
turistservice, destinationsudvikling og destinationsmarkedsføring.

Tilskud til Næstved Erhverv
Budgettet er afsat til samarbejdsaftalen mellem Næstved Erhverv A/S og Næstved Kommune. 

Tilskud til erhvervsaktiviteter
Budgettet er afsat til følgende formål:

1. Væksthuse
Næstved Kommunes andel af tilskud til væksthuse i h.t. lov og cirkulæreprogrammet fra 
budget 2011. Iflg. Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet overtager 
kommunerne fra 1. januar 2011 finansieringen og styringen af landets 5 væksthuse, der 
indgår i regeringens globaliseringsstrategi. Kommunerne vil årligt blive kompenseret for 
denne opgave. 

2. FABHouse
Næstved Kommunes driftsudgifter til FABHouse.
- Grundleje til Maglemølle Erhvervspark A/S
- Bygningsvedligeholdelse, vinterforanstaltninger, vedligeholdelse af grønne områder

3. Drift Ressource City 2018 – 2019
RC har i årene 2015-2017 etableret sig som en central netværksorganisation inden for 
genanvendelse og cirkulær økonomi. Projektet har gives Næstved en unik position og et 
solidt grundlag for at fortsætte arbejdet, og være med i front på den gloable udvikling i de 
kommende år. Ved budgetforliget blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 i alt 3 mio. kr. 
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