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Kultur 

Bibliotek – Musikskoler –Arkiv - 
Museer/kulturarv - Biografer – Teater 
– Billedskole – Kulturforeninger/ -

aktiviteter – Billedskole – Ensemble –
Kulturregion – Forsamlingshuse 

Myndighed 
Borgerservice: omstilling + pas + 

kørekort + sundhedskort + 
folkeregister + brevstemmer o.a.  
Opkrævning – Kontrolgruppe – 
Alkoholbevillinger – Arkiv (§7) 

Frivillighed 

Aktører/interessenter: Dialog – 
opbakning – koordinering - støtte – 
Strategisk ramme / etik – Frivilligt 

Samråd – Frivilligråd 

Fritid 
Foreninger: Udvikling – uddannelse – 

faciliteter – puljer & tilskud - 
rådgivning & vejledning – 

foreningskonsulent – 
Folkeoplysningsudvalg  

Plan & 
Kulturudvalg  

/ CKFB 



 

 

Politisk handlerum 

Rum for udfoldelse og politiske beslutninger 
 

 Rammelovgivning på mange områder  
Fx biblioteker & musikskoler giver rum for kommunale valg af niveau og 
omfang  

 

 Kommunalfuldmagtsregler 
Uskrevne retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at 
varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk 
karakter uden lovhjemmel. Gælder fx støtte til kulturelle aktiviteter. 

 

 Politikker 
Skaber retning, rammer og sammenhænge  

 

 Handleplaner / udviklingsplaner 
Udmønter politikker i projekter, aktiviteter og ny praksis 



 

 

Økonomi 

Plan & Kulturudvalget: 
48 mill.kr. i runde tal fordelt på: 
13 mill.kr. >  Bibliotek (& Borgerservice) 
13 mill.kr. >  Folkeoplysende virksomhed 
11 mill.kr. >  Faciliteter 
          inkl. Haslev Svømmehal, selvejende haller m.fl. 

9 mill.kr.   >  Kulturområdet 
           inkl. Musikskole, Arkiv – lokalhistorie, kulturelle tilskud/samarb.   

2 mill.kr.   >  Frivillighed (inkl. § 18 & §79) m.m. 
 
- - -  
Økonomiudvalget: 
15 mill.kr. i runde tal fordelt på: 5,5 mill.kr. til Borgerservice, 8 
mill.kr. til Centersekretariat & 1,5 mill.kr. til Arkiv 



 

 

Nøgletal - kulturområdet 

Det samlede kulturområde:  
Biblioteker, museer, teatre, musikskoler, biografer og tilskud  
 
Budget 2021 hele 1.000 kr.  Kr. pr. indbygger 2021  
Faxe   25.518       698  
Køge   66.055    1.077  
Ringsted   35.331    1.014  
Stevns   19.757        860  
Vordingborg  43.901        969  
Næstved   74.776        902  
Guldborgsund  65.932    1.093  
Lolland   39.005        960  
 
Sammenlignings kommuner         947  
Hele landet          975  



 

 

Nøgletal - folkeoplysningsområdet 

Det samlede folkeoplysningsområde  
 
Budget 2021 hele 1.000 kr.  Kr. pr. indbygger 2021  
Faxe   12.747   348  
Køge   15.690   256  
Ringsted      6.001   174  
Stevns      4.787   209  
Vordingborg  12.920   285  
Næstved   22.369   271  
Guldborgsund  16.469   272  
Lolland   20.040   493  
 
Sammenlignings kommunerne  289 
Hele landet    326  



 

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (CKFB) 

CKFB (kultur & fritid) fungerer som sekretariat for: 
- Plan & Kulturudvalget 
- Folkeoplysningsudvalget 
- Frivilligt Samråd 
- Billedkunstrådet 
- Kulturregion Storstrøm*) 
- Frivilligrådet #) 

 
Organisatorisk overblik vedr. CKFB fremgår også af fakta-
folder. 
 
*) Sekretariatet følger sædvanligvis formandsskabet i Kulturregionen – og det har Faxe 
Kommune pt. 
 
#) CKFB deltager i møderne, fungerer som sparringspartner, men rådet står selv for dagsorden 
og referater.  

 
 



 

 

Spørgsmål / Fakta-folder / yderligere introduktion 

Faktafolder: 
• Lovgivning 
• Politikker og strategier 
• Større aftaler 
• Organisationsdiagram 
• Institutioner 
• Økonomi 
 
Yderligere introduktion: 
På kommende møder følger yderligere introduktion – oftest i 
sammenhæng med konkrete sager. 
 
Plus forslag om 2 rundture. 
 


