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Lovgivning 

 
Arkivloven Arkivloven (retsinformation.dk) 
Biblioteksloven Biblioteksloven (retsinformation.dk) 

Borgerservicecenterloven Borgerservicecenterloven (retsinformation.dk) 

Filmloven (biografer) Filmloven (retsinformation.dk) 

Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven (retsinformation.dk) 
Museumsloven Museumsloven (retsinformation.dk) 
Musikskolen Bekendtgørelse om musikskoler (retsinformation.dk) 

Restaurationsloven Restaurationsloven (retsinformation.dk) 

Scenekunstloven Scenekunstloven (retsinformation.dk) 

Serviceloven Serviceloven (retsinformation.dk) 

Udbetaling Danmark Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark 

(retsinformation.dk) 
 

I de fleste tilfælde er der tale om rammelovgivning, som ikke sætter konkrete krav til området.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/100
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/947
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1354
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/673
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/246
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/240
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/240
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Politikker og strategier på kultur- og fritidsområdet  
Politik Beskrivelse Sidst godkendt Behandles igen 

Kultur- og Fritidspolitik 

2020-2024 

En kultur- og fritidspolitik er ikke et lovkrav. Politikken 

er med til at vise retning for arbejdet med kultur, 

fritid- og idræt i kommunen. Faxe Kommune ønsker 

med kultur og fritidspolitikken, at udvikle 

tidssvarende tilbud, samtidig med, at vi bevarer 

det lokale særpræg som grundlag for et varieret 

og aktivt kultur og fritidsliv i kommunen. 

 

Politikken har følgende 5 fokusområder: 

1. Fællesskab og Samarbejde 

2. Fyrtårne og Events 

3. Faciliteter 

4. Natur 

5. Synlighed og Kendskab 

 

Til politikken er der udarbejdet en handleplan, 

seneste version kan ses via link. 

 

Godkendt af Byrådet den 12. 

maj 2020 

https://www.faxekommune.d

k/sites/default/files/bilag/kult

ur_og_fritidspolitik_2020-

2024.pdf 

Handleplan til Kultur & 

fritidspolitikken, senest 

behandlet, link: 

https://www.faxekommune.d

k/dagsorden/plan-

kulturudvalget-17-08-2021 

(sag nr. 112) 

 

 

 

2025 

Folkeoplysningspolitik En folkeoplysningspolitik er ikke et lovkrav. 

Folkeoplysningspolitikken skal danne rammerne for 

foreningsaktiviteter og voksenundervisning. 

Politikken skal motivere og støtte de 

folkeoplysende foreninger, til at udvikle egne 

kompetencer og angiver hvilke temaer der skal 

prioriteres i perioden på det folkeoplysende 

område.  

 

Politikken har 4 fokusområder:  

1. Partnerskaber og den ligeværdige dialog 

2. Faciliteter 

3. Det skal være let at drive en folkeoplysende 

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 8. juni 

2021 

Microsoft Word - 

Folkeoplysningspolitik 2021 - 

2025 (Endeligt) (winkas.net) 

Handleplan til det 

folkeoplysende område 

behandlet i 

Folkeoplysningsudvalget, link: 

https://www.faxekommune.d

k/dagsorden/folkeoplysnings

udvalget-16-09-2021 (sag nr.) 

2025 

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/kultur_og_fritidspolitik_2020-2024.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/kultur_og_fritidspolitik_2020-2024.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/kultur_og_fritidspolitik_2020-2024.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/kultur_og_fritidspolitik_2020-2024.pdf
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-17-08-2021
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Vejledninger/Folkeoplysningspolitik%202021%20-%202025.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Vejledninger/Folkeoplysningspolitik%202021%20-%202025.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Vejledninger/Folkeoplysningspolitik%202021%20-%202025.pdf
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/folkeoplysningsudvalget-16-09-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/folkeoplysningsudvalget-16-09-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/folkeoplysningsudvalget-16-09-2021
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forening 

4. Mangfoldighed og fællesskab 

 

Til politikken er udarbejdet en handleplan, seneste 

version kan ses via link.  

 

 

Biblioteks- og 

borgerservicepolitik 

Politikken tager udgangspunkt i tre pejlemærker: 

Kultur for alle, glæden ved sprog, litteratur og 

læsning samt borgeren i den digitale 

transformation. 

 

For at opnå dette, er indsatserne:  

1. større grad af værtsskab  

2. partnerskaber, nye lærings- og 

undervisningsaktiviteter   

3. arbejde med digital dannelse. 

 

Til politikken er udarbejdet en handleplan, seneste 

version kan ses via link.  

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 8. juni. 

2021 

https://www.faxekommune.d

k/dagsorden/plan-

kulturudvalget-08-06-2021 

(sag nr. 85) 

Handleplan til Bibliotek & 

borgerservice, link: 

https://www.faxekommune.d

k/dagsorden/plan-

kulturudvalget-29-09-2021 

(sag nr. 133) 

 

2025 

Frivillighedsstrategi 

 

I Faxe Kommune ønsker vi fokus på frivillighed – 

gennem ligeværdighed. Strategien skal ses som 

den ramme, der skal skabe basis for at både 

kommunen og de frivillige bliver mere bevidste om, 

hver vores styrker og muligheder. For derved at 

skabe de bedste løsninger sammen.  

 

Strategien har 4 indsats områder:  

1. Den fælles forståelse  

2. Den frivillige borger 

3. De samarbejdsvillige foreninger 

4. Den samarbejdsparate kommune 

 

30. april 2019 Ved behov 

Udviklingsplan for 

Faxe Kommunes arkiv 

Faxe Kommunes Arkiver sikrer dokumentation af 

kommunens praksis, udvikling og historie. 

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget 28. august 

2022 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-08-06-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-08-06-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-08-06-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-29-09-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-29-09-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-29-09-2021
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Kerneopgaverne omfatter indsamling, 

modtagelse, kortlægning, registrering, 

digitalisering, bevaring samt tilgængeliggørelse og 

formidling af dokumentation og sammenhænge, 

der afspejler det levede liv og det lokale særkende 

i Faxe Kommune. 

2017 
https://www.faxekommune.dk/d

agsorden/erhvervs-

kulturudvalget-28-08-2017 

(sag nr. 109) 

 

Udviklingsplan for 

Faxe musikskole 

Faxe Musikskoles udviklingsplan har 3 fokusområder: 

Musikalsk fællesskab, favner bredt og samarbejder på 

tværs samt sigter højt og kreativt. 

 

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 9. 

november 2021 

https://www.faxekommune.d

k/dagsorden/plan-

kulturudvalget-09-11-2021 

(sag nr. 144) 

2025 

Restaurationsplanen I 2020 blev Faxe Kommunes restaurationsplan 2012 

opdateret. Alkoholbevillingsopgaven er 

uddelegeret til Plan & Kulturudvalget. 

Restaurationsplanen har bl.a. til formål at sikre 

gode planmæssige rammer for 

restaurationsvirksomhederne, at sikre et bredt 

udbud og at hjælpe ansøgere der ønsker en 

alkoholbevilling.  

Restaurationsplanen indeholder bl.a. informationer 

om ansøgningsforløbet, principperne for 

alkoholbevillinger, krav og betingelser. 

 

2020 

https://www.faxekommune.d

k/sites/default/files/bilag/rest

autionsplan_-_2020.pdf 

 

Ved behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/erhvervs-kulturudvalget-28-08-2017
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/erhvervs-kulturudvalget-28-08-2017
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/erhvervs-kulturudvalget-28-08-2017
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-09-11-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-09-11-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-09-11-2021
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/restautionsplan_-_2020.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/restautionsplan_-_2020.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/restautionsplan_-_2020.pdf
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Puljer og retningslinjer 
Pulje/tilskud Retningslinjer Sidst godkendt Behandles 

igen 

Kulturpuljen Puljen støtter kulturelle formål som f.eks. teater, musik, 

foredrag, film og udstillinger. Puljen er inddelt i 3 

kategorier: Nye kulturelle aktiviteter, kulturelle 

projekter og tilbagevendende aktiviteter/projekter. 

 

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 26. juni 2018  

Støtte til kulturelle formål | Faxe 

Kommune (winkas.net) 

Ved behov 

Puljen der støtter 

børn og unges 

kultur- og 

fritidsaktiviteter 

Puljen har til formål at hjælpe familier der er 

økonomisk vanskeligt stillede og som ikke har midler til 

at deres børn og unge kan deltage aktivt i Faxe 

Kommunes kultur- og fritidsliv.  

Puljen giver tilskud til kontingenter og udstyr til 

aktiviteten.  

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 22. januar 

2019 

Retningslinjer for puljen der 

støtter betaling af kontingent og 

udstyr for børn og unge i Faxe 

Kommune 2020.pdf (winkas.net) 

Ved behov 

Forsamlingshuspulje

n - anlægspulje 

Puljen yder støtte til anlægsopgaver på 

forsamlingshusene, i form at større forbedrings- og 

vedligeholdelsesopgaver. 

Godkendt af Erhvervs- og 

kulturudvalget den 5. marts 2012  

Forsamlinghuspuljen.pdf 

(winkas.net) 

Ved behov 

§18 Puljen støtter det generelle frivillige sociale arbejde 

for borgere i Faxe Kommune. Målet er at udvikle og 

fastholde aktiviteter der har et socialt sigte. Tilskuddet 

ydes i henhold til serviceloven. 

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 28. august 

2018 

Retningslinjer for § 18 - 2014 

(faxekommune.dk) 

Ved behov 

§79 Puljen støtter det sociale og aktiverende arbejde i 

Faxe Kommune, der har ældre og/eller 

handicappede som målgruppe. Målet er at udvikle 

og fastholde det frivillige sociale arbejde, der skaber 

aktiviteter og forebyggelse i forhold til målgruppens 

helbredstilstand. Tilskuddet ydes i henhold til 

serviceloven. 

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 28. august 

2018 

Retningslinjer for § 79 - 2014 

(faxekommune.dk) 

Ved behov 

Aktivitetstimetilskud Der ydes aktivitetstimetilskud til folkeoplysende 

foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende 

foreningsarbejde for børn og unge under 25 år. Der 

Godkendt af 

Folkeoplysningsudvalget den 30. 

januar 2016  

Ved behov 

https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=21
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=21
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Retningslinjer%20for%20puljen%20der%20st%C3%B8tter%20betaling%20af%20kontingent%20og%20udstyr%20for%20b%C3%B8rn%20og%20unge%20i%20Faxe%20Kommune%202020.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Retningslinjer%20for%20puljen%20der%20st%C3%B8tter%20betaling%20af%20kontingent%20og%20udstyr%20for%20b%C3%B8rn%20og%20unge%20i%20Faxe%20Kommune%202020.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Retningslinjer%20for%20puljen%20der%20st%C3%B8tter%20betaling%20af%20kontingent%20og%20udstyr%20for%20b%C3%B8rn%20og%20unge%20i%20Faxe%20Kommune%202020.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Retningslinjer%20for%20puljen%20der%20st%C3%B8tter%20betaling%20af%20kontingent%20og%20udstyr%20for%20b%C3%B8rn%20og%20unge%20i%20Faxe%20Kommune%202020.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Forsamlinghuspuljen.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/Forsamlinghuspuljen.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/retningslinjer_for_ss_18_-_2014.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/retningslinjer_for_ss_18_-_2014.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/retningslinjer_for_ss_79_-_2014.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/retningslinjer_for_ss_79_-_2014.pdf
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gives tilskud pr. aktivitetstime. Tilskuddet ydes i 

henhold til folkeoplysningsloven. 

Aktivitetstilskud.pdf (winkas.net) 

Lokaletilskud Der ydes aktivitetstimetilskud til folkeoplysende 

foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende 

foreningsarbejde. Der ydes lokaletilskod i forhold til 

alderssammensætningen blandt de aktive 

medlemmer i foreningen. Lokaletilskuddet ydes i 

henhold til folkeoplysningsloven. 

Godkendt af 

Folkeoplysningsudvalget den 5. 

oktober 2015   

Lokaletilskud.pdf (winkas.net) 

Ved behov 

Udviklingspuljen Puljen yder tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse 

med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller 

projekter med et folkeoplysende sigte. Puljen yder 

ligeledes midler til nye aktiviteter og initiativer. 

Tilskuddet ydes i henhold til folkeoplysningsloven. 

Godkendt af 

Folkeoplysningsudvalget den 30. 

januar 2016  

Udviklingspuljen.pdf (winkas.net) 

Ved behov 

Talentpuljen (pt. 

kun 2022) 

Puljen støtter talenter i de folkeoplysende foreninger i 

Faxe Kommune, så de får bedre vilkår og de kan 

fastholdes længere i kommunen og være 

rollemodeller for andre.  

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget den 13. april 2021  

Talentpuljen retningslinjer | Faxe 

Kommune (winkas.net) 

- 

Anlægspuljen til 

fritidsbrugere 

Puljen giver tilskud til anlægsopgaver på 

fritidsområdet, primært i de kommunale bygninger, 

lokaler, baneanlæg m.v. i Faxe Kommune. 

Godkendt af Plan & 

Kulturudvalget 2013 

Anlægspuljen til fritidsfacilliteter 

| Faxe Kommune (winkas.net) 

Ved behov 

Tilskud til 

voksenundervisning 

Der ydes tilskud til folkeoplysende foreninger der 

etablerer folkeoplysende voksenundervisning. 

Tilskuddet ydes i henhold til folkeoplysningsloven. 

Godkendt af 

Folkeoplysningsudvalget den 20. 

juni 2019 

Tilskud til voksenundervisning | 

Faxe Kommune (winkas.net) 

Ved behov 

Åben skole midler Åben skole midlerne er i praksis placeret på Børn & 

Undervisningsområdet. Der er afsat en million kroner 

årligt til henholdsvis musikskolen og puljen der støtter 

samarbejdsprojekter mellem skole og forening.  

- - 

Puljen der støtter 

samarbejdsprojekte

r mellem skole og 

forening (del af 

åben skole midler) 

Puljen er rettet mod folkeskolens 0-10 klasser, 

ungdomsskolen, folkeoplysende foreninger, sociale 

foreninger og aftenskolerne i Faxe Kommune. Puljen 

støtter fælles samarbejdsprojekter og 

undervisningsforløb tilrettelagt af en forening. 

Gældende fra 1. maj 2017 

phttps://www.faxekommune.dk

/dagsorden/plan-

kulturudvalget-01-02-

2021ulje_til_stoette_af_samarbej

Ved behov 

https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/pdf/Aktivitetstilskud.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/pdf/Lokaletilskud.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/design/10028/pdf/Udviklingspuljen.pdf
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=90
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=90
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=8
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=8
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=15
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=15
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/pulje_til_stoette_af_samarbejdsprojekter_mellem_skole_og_forening.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/pulje_til_stoette_af_samarbejdsprojekter_mellem_skole_og_forening.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/pulje_til_stoette_af_samarbejdsprojekter_mellem_skole_og_forening.pdf
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-01-02-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-01-02-2021
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dsprojekter_mellem_skole_og_fo

rening.pdf (faxekommune.dk) 

 

 

 

Større aftaler på udvalgets område: 
 

         Kulturregion Storstrøm 

Samarbejde mellem Kulturministeriet, Faxe, Stevns, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune om kulturelle 

udviklingsprojekter i perioden 2021 – 2024. Faxe Kommune bidrager med ca. 190.000 kr./årligt. Samlet økonomi ca. 2,8 millioner 

kr. årligt. Godkendt i Faxe: 12. januar 2021 (punkt 3: Plan & Kulturudvalget - 12-01-2021 | faxekommune.dk 

 
         Ensemble Storstrøm  

Samarbejde mellem Ensemblet, Statens kunstfond og kommunerne: Faxe, Næstved, Guldborgsund & Lolland om drift og 

udvikling af ensemblets klassiske musikvirksomhed i 2021 – 2024. Faxe Kommune bidrager med ca. 190.000 kr./årligt. Samlet 

økonomi ca. 8,5 millioner kr. årligt. Godkendt: 1. februar 2021 (punkt 11: Plan & Kulturudvalget - 01-02-2021 | faxekommune.dk.  
 
         Østsjællands Museum 

Samdriftsaftale mellem Museet og Faxe & Stevns kommuner om drift af Museets virksomhed, herunder tre primære 

indsatsområder: Nyere tids kulturhistorie, Koldkrigshistorie og Naturhistorie (geologi) samt tre besøgssteder: Koldkrigsmuseum 

Stevnsfort, Geomuseum Faxe & Kulturmuseum øst. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2020 og løber indtil videre. Faxe Kommune 

bidrager med ca. 2,6 millioner kr./årligt. Samlet økonomi ca. 13,1 millioner kr./årligt inkl. statstilskud og entreindtægter. 

Godkendt: 21. januar 2020 (punkt 15: Plan & Kulturudvalget - 21-01-2020 | faxekommune.dk) 

 

Der eksisterer også aftaler vedr.: 
         De selvejende haller: Haslev Hallerne og Faxe Hallerne om foreninger (& skolernes) brug af tid og faciliteter i hallerne. 

         Biograferne i Haslev og Faxe, hhv. Haslev Bio og Biografen Kanten. 

         Foreningshuse i hhv. Terslev og Roholte: Terslev foreningshus (Terslev hallen) og Roholte Aktivitets- & Foreningscenter 

(RAF). 

 

 

 

 

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/pulje_til_stoette_af_samarbejdsprojekter_mellem_skole_og_forening.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/pulje_til_stoette_af_samarbejdsprojekter_mellem_skole_og_forening.pdf
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-12-01-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-01-02-2021
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-21-01-2020
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Organisationsdiagram 
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Institutioner / organisation 

 
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 

Centret favner et Centersekretariat, Biblioteker & Borgerservice, Faxe Musikskole, Haslev Svømmehal & Faxe kommunes 

Arkiver. 

I alt 64 - 65 årsværk, fordelt på knap 100 personer. 

 

 

Centersekretariatet 

Forestår politisk betjening af Plan & Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Frivilligt Samråd, Billedkunstrådet samt 

sekretariatsfunktioner for Kulturregion Storstrøm. 

Vejledning og sagsbehandling vedr. puljer på kultur, folkeoplysnings- og frivillighedsområdet samt anvisning af kommunale 

lokaler/faciliteter til kultur-, idræt-, frivilligheds- og foreningsvirksomhed. 

Sekretariatet rummer også kommunens Opkrævningsteam og Kontrolgruppe (social snyd). Ca. 20 personer / 17 årsværk 

 

Faxe Musikskole 

Faxe Musikskole har adresse på Præstevænget 23, 4690 Haslev. Musikskolen har også en afdeling på Rolloskolen, Gl. Strandvej 

12, 4640 Faxe. link: https://musikskolen.faxekommune.dk/ Ca. 15 personer / 8 årsværk 

 

Bibliotek og borgerservice 

Bibliotek & Borgerservice har to afdelinger. Jernbanegade 62, 4690 Haslev og Rådhusvej 4, 4640 Faxe. Der er i øvrigt to 

mikrobiblioteker i henholdsvis Karise og Rønnede. Link: https://www.faxebibliotek.dk/. Ca. 30 personer / 26 årsværk 

 

Haslev Svømmehal 

Kommunal svømmehal på adressen: Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev. Link: https://svoemmehal.faxekommune.dk/. Ca. 20 

personer / 10 årsværk  

 

Faxe Kommunes Arkiver 

Arkivet holder til på Drosselvej 1, 4683 Rønnede. Arkivet har siden 1965 indsamlet private arkivalier (billeder, film, lyd osv.) 

Kommunearkiv siden 2011 bestående af papirarkivalier, digitale arkiveringsversioner af IT systemer – samt arkivalier fra de 

gamle kommuner: Haslev, Fakse og Rønnede. Link: https://arkiv.faxekommune.dk  Ca. 4 lønnede personer/ 3 årsværk (øges med 

2 i løbet af 2022) plus et antal frivillige medarbejdere 

https://musikskolen.faxekommune.dk/
https://www.faxebibliotek.dk/
https://svoemmehal.faxekommune.dk/
https://arkiv.faxekommune.dk/
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Øvrige: 

Østsjællands Museum 

Østsjællands museum har tre afdelinger. Kulturmuseum Øst, Rådhusvej 2, 4640 Faxe med fokus på den lokale historie. 

Geomuseum Faxe, Østervej 2b, 4640 Faxe med fokus på geologien og Koldkrigsmuseum Stevns Fort, Korsnæbsvej 60, 4670 

Rødvig med fokus på koldkrigen. Link: https://www.oesm.dk/ 

 

Biografer 

Haslev Bio, Sofiendalsvej 4, 4690 Haslev og Biografen Kanten, Østervej 2 4640 Faxe. Link: https://haslev.biografkompagniet.dk/ 

(linket gælder til begge biografer) 

 

Faxe Hallerne – hal m.m. og svømmehal: 

Selvejende på adressen: Rådhusvej 6, 4640 Faxe. Link: https://faxehallerne.dk 

 

Haslev hallerne - haller 

Selvejende på adressen: Sofiendalsvej 42B, 4690 Haslev. Link: www.haslevhallerne.dk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oesm.dk/
https://haslev.biografkompagniet.dk/
https://faxehallerne.dk/
http://www.haslevhallerne.dk/
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Budgetter 

 
Budget 2022 på Plan & Kulturudvalget 

Budgettet for 2022 på Plan & Kulturudvalget er på i alt 48 mio. kr.  

Nedenfor ses udvalgets budget for 2022 inddelt i hovedkategorier. 

 

 

 

21.542.340 

17.251.267 

1.316.140 

1.351.955 6.094.151 

Budget 2022 

Kulturområdet

Fritidsområdet

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

Kommunale arkiver

Faciliteter mm
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Kulturområdet 

Budgettet til området udgør: 21,5 mio. kr. 

 

Området består af: 

 Drift af Faxe Biblioteker (12.871.878 kr.) 

 Drift af Faxe Musikskole (2.801.049 kr.) 

 Drift og kulturstøtte til 2 biografer (207.505 kr.) 

 Tilskud til teatervirksomhed (55.284 kr.) 

 Driftstilskud til Østsjællands Museum (2.709.593 kr.) 

 Kultursamarbejder, støtte til Ensemble Storstrøm, kulturpuljer og Billedkunstrådet (2.897.031 kr.) 

 

12.871.878 
2.897.031 

207.505 

2.709.593 
2.801.049 

55.284 

Kulturområdet 

Bibliotek

Andre kulturelle opgaver

Haslev Biograf

Østsjællands Museum

Musikskolen

Teatre
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Fritidsområdet 

Budgettet til området udgør 17,3 mio. kr. 

 

Området består af: 

 Udbetaling af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og uddeling af egne puljer til fritidsområdet (7.264.600 kr.) 

 Drift af Frivilligt Samråd (79.642 kr.) 

 Drift af Haslev Svømmehal (4.131.714 kr.) 

 

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund 

Budgettet til området udgør 1,3 mio. kr. 

 

Området består af: 

 Tilskud i h.t. Servicelovens § 79, der støtter og fremmer frivillige foreninger målrettet ældre (444.044 kr.) 

 Tilskud i h.t. Servicelovens § 18, der støtter og fremmer frivillige foreninger med et socialt sigte (446.917 kr.) 

 Frivillighedspulje (226.766 kr.) 

900.073 

4.131.714 

12.219.480 

Fritidsområdet 

Fritidsakt. udenfor folkeoplysningslov

Haslev Svømmehal

Folkeoplysende voksenundervisning
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Kommunale arkiver 

Budgettet til området udgør 1,4 mio. kr. 

 

Området består af: 

Drift af kommunens lokalhistoriske arkiv og det kommunale arkiv. Arkivet er et enhedsarkiv og er beliggende i Rønnede. 

 

Faciliteter 

Budgettet til området udgør 6,1 mio. kr. 

 

Området består af: 

 Drift af kommunes idrætsanlæg, haller og klubhuse (1.916.375 kr.) 

 Tilskud til forsamlingshuse (233.121 kr.) 

 Tilskud til Terslev Foreningshus og Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter (586.320 kr.) 

 

Puljer og tilskud 

 

 

 

 

 

Kulturpuljen 1.460.796 kr.  

Puljen der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter 268.813 kr.  

Puljen der støtter samarbejdsprojekter mellem skole og forening 226.766 kr. 

Forsamlingshuspuljen - anlægspulje 233.121 kr.  

§18 446.917 kr. 

§79 444.044 kr. 

Aktivitetstimetilskud 2.092.771 kr. 

Lokaletilskud 2.313.119 kr. 

Udviklingspuljen 553.519 kr. 

Talentpuljen 75.000 kr. 

Anlægspuljen til fritidsbrugere 2.000.000 kr. 

Tilskud til voksenundervisning 1.990.369 kr. 


