
 

 

 

 
 

 
 

Bemærkninger  til  budget  2019  

politikområde  Plan og E  rhverv  

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

   I 1.000 kr.  R 2017   B 2018   B 2019   B 2020   B 2021   B 2022  

 Politikområde  Plan  og  0  11.038  12.166 10.651   10.651  10.701 
Erhverv  

 

 

Anm.:  Nyt  udvalg/politikområde  fra  2018;  budget  2018  er  i  2018-prisniveau  og  budget  2019-2022  er  i  er  i  2019-
prisnvieau.  +=  udgift;  -=  indtægt.  

I  nedenstående  tabel  ses  de  væsentligste  ændringer  i  forhold  til  budget  2018  
 For   at fastholde  det  eksisterende  1.150.000 kr.  

 aktivitetsniveau    i Næstved Erhverv  blev  der 
   tilført 1.150.000 kr.   ved budgetforliget  

    Tilskud til Næstved Bymidte  enhed  200.000 kr.  
  
 
 
 

   I 1.000 kr. 2019  2020  2021  2022  

 Turisme  3.762  3.762  3.762  3.762 

 Erhvervsfremme   6.689  6.689  6.689  6.689 

 Øvrige   1.715  200  200  200 

  Plan og Erhverv ialt  12.166  10.651  10.651  10.701  

 
 
 
 

+=  udgift;  -=  indtægt. 

Frihedsgrader  på  politikområdet  

Frihedsgrad   Hvilke delområder   Budget 2018  

 1.   Meget lidt styrbart.   Enten fordi   -    Tilskud til Regionale  Erhvervshuse  1.400 
 kommunen  ikke   må bestemmer  (Kommunerne  har  finansieringen,   og bliver 

 eller   fordi det  vurderes  at vi   er   årligt kompenseret  -  Det  endelige  beløb  er 

  på lovens  mininum  endnu  ikke  udmeldt.) 

 2. Nogen   frihedsgrad,  hvor  der  er  -  Turisme  –   NK har  forpligtet  sig til   at  3.762 
  mulighed for   at bestemme købe   ydelser   af VisitSydsjælland  og 

 niveau   De  danske Sydhavskyster  
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 3.  Fuld frihedsgrad   Alle  øvrige  områder kan  justeres   efter  7.004 
 politiske prioriteringer  

 I  alt   

 
 

 

 

Specifikke  forudsætninger  for  budgettet   
Nedenstående t abel  viser  prisen  og  mængden  på  udvalgte ak tiviteter.   Der  er  for  hvert  punkt  i  
opstillingen  et  notenummer.  Nummeret  på  noten  kan  bruges  til  at  finde e n  beskrivelse af   aktiviteten.  
Noterne k ommer  umiddelbart  efter  tabellen.  

Ikke re levant  for  området  

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

 Budget 
2019  

  i 1.000 kr.  

 1 Turisme      

 2  Erhvervsfremme     

 3 Øvrige      

  Politikområdet i   alt     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

+=  udgift;  -=  indtægt.  
 

Specifikation  af  budgettet  

Nedenstående  er  en  nærmere  beskrivelse  over  nogle  af  ovennævnte  budget  beløb  for  perioden  
2019-2022  på p olitikområdet.  

Turisme  
Fra 2 015  har  Næstved  indgået  et  tværkommunalt  turismesamarbejde  med  ”VisitSydsjælland-
Møn”  bestående  af  Faxe,  Næstved,  Stevns  og  Vordingborg  kommuner.  Opgaverne  består  af  
turistservice,  destinationsudvikling  og  destinationsmarkedsføring.  

Erhvervsfremme  
Budgettet  er  afsat  til  samarbejdsaftalen  mellem  Næstved  Erhverv  A/S  og  Næstved  Kommune,  
og  til  tilskuddet  til  de  7  nye  regionale  erhvervshuse,  samt  den  nye  fælles  offentlig  
erhvervsfremmeplatform.  

Øvrige  
Budgettet  er  afsat  til  følgende  formål:  

1.  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 d en  globale  udvikling  i  de  
kommende  år.  Ved  budgetforliget  blev  der  afsat  1,5  mio.  kr.  i  2018  og  2019  i  alt  3  mio.  kr.   

2.  Næstved  Bymidteenhed  
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Den  6/11-2017  besluttede  Økonomiudvalget  at  etablere  en  enhed  der  skal  understøtte  
udviklingen  af  Næstved  Bymidte.  
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