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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune, Formand for kredsbestyrelsen

Først og fremmest ønskes I 
alle et godt nytår!

Tak for godt samarbejde til Kom-
muneforeningen, vælgerforenin-
gerne, VU, kredsbestyrelsen, by-
rådsgruppen, og håber på at det 
gode samarbejde kan forsætte 
fremadrettet. Det bliver der brug 
for hvis det nye år bliver lige så 
begivenhedsrigt som det forrige, 
for det har været et begivenheds-
rigt år I Venstre både her i Næst-
ved kommune og på landsplan.

Grundlovsmøde
Igen i 2014 afholdt vi vores 
Grundlovsmøde på Broksø Gods 
i samarbejde med Venstre i Faxe 
Kommune. Gæstetaler var So-
phie Løhde, i dejligt solskinsvejr, 
(lige indtil vi skulle rydde op, så 
blev det regnvejr), Stor tak til 
Cathrine for at vi endnu engang 
havde mulighed for at være i de 
smukke omgivelser på Broksø 
Gods.

En stor tak til alle der har væ-
ret involveret i Grundlovsmødet, 
håber I er klar igen i år.

Budget
På det kommunale plan lykkedes 
det at få lavet et budget, hvilket 
bestemt ikke har været nogen 
let opgave, men en stor ros til 
Venstres byrådsgruppe for de-
res arbejde med budgettet, Jeg 
vil undlade at gå i detaljer med 
de kommunale beslutninger da 
Venstres byrådsgruppe har be-
skrevet nogle af de forskellige 
ting som er sket siden sidst, her 
i bladet.

Valg til Europa Parlamentet, 
Formand, Landsmøde
Den 25. maj var der valg til Euro-
pa-Parlamentet. Her havde Vi en 
lokal kandidat idet Diego Gug-
liotta var opstillet for Venstre 
Sjælland SYD, men blev dog ikke 
valgt.

Venstre fik et dårligt valg og 
gik 1 mandat tilbage, måske på 
grund af den noget uheldige 
”Lars Løkke Tøjsag”.

På det efterfølgende hovedbe-
styrelsesmøde lykkedes det for 
Lars Løkke at sikre forsat opbak-
ning, som formand for Venstre.

Han blev genvalgt på Venstres 
landsmøde, på landsmødet blev 
der taget hul på valgkampen, 
idet der blev lanceret 5 mærke-
sager under sloganet Venstre for 
Fremtiden.

1 For fremtiden skal det betale 
sig at arbejde

2 For fremtiden skal vi have fle-
re private arbejdspladser

3 For fremtiden skal Danmark 
åbnes mere for udlændinge, 
der kan og vil – men lukkes for 
dem, der ikke vil

4 For fremtiden skal vi være 
trygge i hjemmet og på gaden

5 For fremtiden skal vi gøre et 
godt sundhedsvæsen endnu 
bedre. Se mere på venstre.dk

FV15
Der bliver som bekendt udskre-
vet folketingsvalg inden den 15 
september i år.
Plakaterne er blevet klistret, og 
skulle du have lyst til at hjælpe til 
i valgkampen så kontakt gerne 
mig på hbc043@gmail.com. 

Kredsbestyrelsen er ved at være 
klar med en kampagne for Kar-
sten Nonbo, som vi gerne skulle 
have genvalgt således at Venstre 
i Næstved Kommune/Næstved 
kredsen forsat er repræsenteret 
på Christiansborg.

Venlig Hilsen 
Hans Bay

Kære medlemmer

Næstved vælgerforening afholder ordinær gen-
eralforsamling, den 12. februar 2015. kl. 19:00 i 
Kompagnihuset. 50.00 betales ved fremmødet.

Suså/Holmegaard vælgerforening afholder or-
dinær generalforsamling den 17. februar Kl. 19:00 
Herlufmagle Hallen.

Fuglebjerg vælgerforening afholder ordinær 
generalforsamling den 19. februar kl. 19:00 på 
Fuglebjerg Kro.

Fladså Vælgerforening afholder ordinær general-
forsamling den 26. februar kl 19:00 Købmands-
gården, Kildebakken 29, 4733 Tappernøje.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Venstre Næstved vælgerforeningen Indbyder til
Dagligstue møder. Kom og få en politisk debat 
med vores politiker. Møderne finder sted på Fixvej 
8 i Næstved klokken 19,00 det koster 20 kr. for 
kaffe og kage. Og husk at alle kan deltage, også 
dem der ikke er medlem.

Vi starter Torsdag den 22. januar: Elmer Jacobsen, 
medlem af ejendomsudvalget og kulturudvalget.

Onsdag den 25. februar: Niels True, næstformand 
for Børne og skole udvalget. Medlem af Sundhed 
og Psykiatriudvalget.

Torsdag den 19. marts: Catrine Riegels Gudberg-
sen. Medlem af lokaldemokratiudvalget. Medlem 
af ejendomsudvalget. Næstformand for Børn og 
ungeudvalget.

Så slutter vi dette forår torsdag den 23. april: 
Troels Larsen, medlem af omsorgudvalget.

Tilmelding på fixvej@stofanet.dk - Vi ses!

Bestyrelsesmøde i Kommuneforeningen den 
18. februar, kl. 19:00 i Restaurant Karins hjem-
melavet, Møllegade 1A stuen, 4700 Næstved. 
Kl. 19-20 politisk debat for Venstre medlemmer med 
Venstres byrådsgruppe.

Venstre i Næstved Kommune afholder ordinær 
Generalforsamling 2015 den 12. marts kl 19:00 i 
Herlufmaglehallen. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mød Venstre til Næstved Messe i Næstved 
hallerne den 21-22 marts.

Grundlovsmøde på Broksø Gods den 5. juni 2015

GENERALFORSAMLINGER I
VÆLGERFORENINGERNE

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Stemning fra Grundlovsmødet 2014
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Efter en hård start på året 2014 
med vanskelige konstitueringer 
og et mandattab på én, trods 
stemmefremgang på ca. 1.500, 
så er vi kommet rigtig godt gen-
nem det første år i denne valg-
periode.

Kommunen kommer ud af 
2014 med et lille overskud på 17 
mio. kr., selv om der var budget-
teret med 67 mio. kr. Det er igen 
på de områder, hvor kommunen 
ikke har det sidste ord at skulle 
have sagt, at overskridelserne 
har været. Arbejdsløshed, ind-
læggelser på sygehuse, kontant-
hjælp, handicap, psykiatri har 
været de store syndere. Heldig-
vis har der været underforbrug 
andre steder. Især slap vi for 
mere end en uges sne i 2014, og 
det hjalp gevaldigt på den konto, 
og formindskede underskuddet 
til under 10 mio. kr. Kan vi op-
leve det samme i 2015, så skulle 
vi gerne gå i nul. 

Der skal arbejdes hårdt på at 
slanke kommunens udgifter. Ven-
stre har forlangt, at vi kommer 
af med unødvendige huslejer, og 
tomme ejendomme skal sælges. 
Denne øvelse er godt i gang, og 
bl.a. har vi fået solgt Bygårdsvej 9 
(den gamle børnehave i Tapper-
nøje), Kirkevej 4 i Sandby, Grøn-
negade 37G&H, Gedesbjergvej 5, 
Kalbyrisvej 170,  Eskadronvej 4, 
Vordingborgvej 79, (en tidligere 
kommunal materialeplads), Ori-
onvej 4, Jasminvej 13 &16, Musvå-
gevej 1, Fensmarkvej 123A Skole-
vej 4&6, (den gamle børnehave i 
Hammer), Sømarksgård i Glumsø 
(tidligere børnehave). 

Arbejdet med at samle mange 
af Næstveds uddannelsesinsti-
tutioner ved banegården og i 
Teatergade er også godt i gang. 
Et par af disse har dog ikke be-
sluttet sig helt, men foreløbig 
har vi afsat anlægspenge i de 
kommende års budgetter til at 

bygge bedre P-pladser, bedre 
adgangsveje og omdanne Mun-
kebakken, så den bliver mere at-
traktiv. Jeg skal erkende, at jeg 
højest kommer på Munkebakken 
et par gange om året, og det er 
nok mere end gennemsnittet af 
Næstveds borgere. Det er synd, 
at en sådan attraktiv plads ikke 
bliver brugt mere. Derfor læg-
ger vi op til at give den en kærlig 
hånd og så skal den være en del 
af Campus.

Det blev også besluttet at yde 
støtte til opstart af en hal 3 ved 
Næstvedhallerne. Det er selv-
følgelig ikke uden bekymring, 
at vi i Venstre var med i den be-
slutning. Men vi har tit sagt, at 
vi ikke skal gøre noget halvt – 
og vi kan heller ikke sige nej til 
alt. Der har i mange købstæder 
rundt på Sjælland været snak-
ket om, at der mangler en større 
hal til store idrætsbegivenheder 
og til de helt store messer. Vort 
gode basketballhold og de store 
forårsmesser har hvert år været 
et synligt bevis på dette. Hver 
en siddeplads er besat, og der 
er ikke ståpladser nok heller til 
disse begivenheder, og derfor 
valgte vi at være med i front for 
denne beslutning. Mange siger, 
at den burde have ligget ”ude på 
åben mark” med bedre tilkør-
selsmuligheder, f.eks. tæt ved 
Næstved Nord station på Lille 
Sydbanen og Ring Øst, og det 
var også kraftigt med i vore over-
vejelser. Sagen er bare, at der så 
skal meget mere personale og 
mandskab på, hvis vi skal drive 2 
store halkomplekser hver for sig, 
og så forsvinder noget af syner-
gieffekten, hvor alt kan bruges 
på én gang. Derfor valgte vi at 
blive på Rolighedsvej, og her kan 
alle problemer og opgaver med 
til- og frakørsel samt P-pladser 
også løses. Der er stadig store 
arealer, som kan bruges.

Andre store sager har været 
placeringen af en Nettobutik 
i Karrebæk. Jeg har tiltro til at 
Ejendomsudvalget løser opga-
ven, så bygningen bliver pænere 
end andre butikker, og at Teknisk 
Udvalg vil løse tilkørselsforhold, 
hvis det skulle blive nødvendigt. I 
Venstre vil vi støtte alle erhvervs-
initiativer, har vi sagt hele tiden, 
og det indebærer også, at den fri 
konkurrence stadig må leve. Jeg 
har stor forståelse for, at lokale 
beboere og sommerhusejere 
stadig vil handle i allerede eksi-
sterende forretninger – det har 
de i al fald sagt -, og så er det 
jo bare at fortsætte med det. Til 
gengæld tror jeg, at strøgkun-
derne til sommerlandet vil for-
øges, og den samlede handel vil 
stige. 

I oktober besluttede vi ende-
ligt at lave turismesamarbejde 
med Vordingborg, Stevns og 
Faxe kommuner, og samtidig be-
sluttede vi at lave beredskabs-
samarbejde med Ringsted, Faxe 
og Vordingborg. Næstved vinder 
en del arbejdspladser på sidst-
nævnte, men afgiver færre på 
turisme. For begge områder gæl-
der, at der skal bruges mindre 
på bygninger og kontorarbejde, 
men mere på primæropgaverne. 

Oktobermødet er det traditio-
nelle møde for 2.-behandlingen 
af kommunens budget. Det lyk-
kedes at indgå budgetforlig med 
S, K og SF, skønt sidstnævnte 
hang i en tynd tråd for at være 
med. Enhedslisten lokkede med 
skatteforhøjelser, og det havde 
SF svært ved at afvise. Grundet 
den brede konstituering lykke-
des det at fastholde S – og også 
SF. Ingen tvivl om, at en smal rød 
konstituering havde givet skatte-
forhøjelser, og så havde forbru-
get bare vokset ukritisk. 

Nu er det ikke et mål i sig selv 
at hjælpe det socialdemokrati-

Næstved kommune i år 2014

Af  Karsten Nonbo
ske styre ud af deres fortids syn-
dere med datidens store overfor-
brug, men det er nødvendigt at 
få et større økonomisk råderum. 
Ganske som i privatøkonomien 
er det dyrt at være fattig. Man 
kan ikke investere på rette tid, 
hvis der ikke er noget at betale 
med. Derfor skal vi både have 
styr på økonomien, men også 
på ”de røde” – det er en kunst 
og en opgave, når vi er i mindre-
tal. Dog er det gået meget godt 
i 2014, og det skal gerne fort-
sætte. 

Det store banearbejde
Èn af de store sager, som også 
vil fortsætte de næste år frem til 
2019 er ombygningen af broer 
langs Sydbanen gennem Næst-

ved kommune fra Åsø i nord til 
Ring i syd. Det lykkedes at få Ba-
nedanmark til at betale og ud-
føre viadukten på Ring Syd ved 
Rønnebæk mod, at de kan spare 
nogle broer. De mange broer, 
som skal flyttes bliver projekte-
ret i år og skulle gerne stå fær-
dige til næste år. 

Ved Glumsø station forsøger 
vi p.t. at få lavet en løsning, så 
pendlerne ikke skal gå så langt 
for at stige på toget, som Ba-
nedanmark lægger op til. Der 
skulle gerne findes alternative P-
pladser. Det bliver også et hårdt 
år for pendlerne i Glumsø, når 
strækningen mellem Næstved og 
Ringsted lukker i flere måneder 
i 2018, medens der laves køre-
strøm. Pendlerne fra Næstved 

undgår heller ikke besværlighe-
der i den tid, idet togene skal 
køre over Køge til København. 
Jeg følger sagen løbende, både 
via Transportudvalget, via kom-
munens tekniske udvalg, og så 
har jeg været kommunens re-
præsentant i ekspropriations-
kommissionen. Her må jeg sige, 
at formanden, Henrik Hansen, 
gør et meget stort og pædago-
gisk arbejde. Han er god til at 
lytte til Næstveds borgere, og 
han er god til at ”bearbejde” 
Banedanmarks folk, så alle bor-
gere føler sig lyttet til og godt 
behandlet. Ikke en eneste gang 
har jeg følt anledning til at ”gribe 
ind”. Ja, her er det egentlig ikke 
så tosset at føle, at min tilstede-
værelse er overflødig.  

Der var mange gode tanker og 
løfter i statsministerens tale. Men 
jeg sidder bare tilbage med tan-
ken: ”Har vi ikke hørt det før?” 
Det minder mig om Søren Bruun 
i Radiserne, hvor pigen (jeg kan 
ikke huske navnet), hver gang si-
ger: ”Jeg flytter ikke bolden”, og 
hver gang kommer han løbende 
og sparker i luften, når hun har 
flyttet bolden og siger: ”Jeg kun-
ne altså ikke modstå fristelsen”, 
og han ligger ”og græmmes”. 

Først blev børn og unge lovet 
flere pædagoger og mere under-
visning og bedre daginstitutioner. 
Alt sammen noget, som skulle 
foregå i det offentlige regi. Dron-
ningen var mere konkret og øn-
skede, at de unge også får bedre 
arbejdspladser, og at alle bliver 
regnet for noget – ikke bare hvis 
man har en høj uddannelse, men 
også hvis man var håndens arbej-
der. For mig er det særlig vigtigt, 
at man trives med det, man gør 
– ikke hvad man er, men hvordan 
man er. Alle pladser skal udfyldes 
i samfundet, og alt arbejde skal 
udføres. Derfor er intet vigtigere 

end noget andet. Der er jo heller 
ingen tænder i et tandhjul, som 
er vigtigere end andre. 

Statsministeren kom ikke med 
løfter, som blev beskrevet kon-
kret. Jeg bemærkede mig, at 
”2015 bliver bedre”, ”nye forslag 
vil blive fremlagt” og ”dagpen-
gereformen vil blive ændret efter 
et valg”. Man må i al fald sige, at 
sidstnævnte sætning er en ærlig 
konsekvens af, at hun ikke vil ta-
ges for løftebrud af sine vælgere 
denne gang. Hun undskyldte over 
for sine vælgere, at ”vi tænkte os 
ikke om, da vi lavede den sidste 
dagpengereform”. Hun kunne 
også have sagt det mere præcist, 
at ”vi (S) havde for lidt indflydelse 
og lod os overbevise af de borger-
lige partier” til at lave en dagpen-
gereform, som virkede - hvilket 
hun understregede ved at sige, at 
”flere er kommet i arbejde, og der 
er skabt flere arbejdspladser”. 

Nu vil hun så lave en reform, 
”hvor færre mister dagpengene” 
– nuvel, den kan hun så forsøge 
at lave inden valget ved at ind-
kalde SF, Enhedslisten og Dansk 

Folkeparti. Så kan vi jo se, hvad 
denne konstellation kan komme 
frem til inden et valg – for det 
bliver i al fald her flertallet skal 
findes efter et valg, hvis øvelsen 
udelukkende gælder om at give 
flere folk dagpenge. Venstre vil 
hellere skabe flere arbejdsplad-
ser, hvorved færre får behov for 
dagpenge. 

Det glædede mig at høre, at 
”så mange som muligt skal ar-
bejde for ydelserne. Der er jobs 
med at rense strande og repa-
rere legepladser”. Forskellen på 
statsministeren og jeg er, at jeg 
i første omgang vil give den type 
arbejde til vore danske kontant-
hjælpsmodtagere og indvandrere, 
som har været her i mange år og 
stadig er på overførselsindkomst. 
Disse har alt for længe sluppet 
for de krav, som socialdemokra-
terne nu også vil stille. Krav som 
Venstre-ledede kommuner længe 
har kendt. 

Så lad os i fællesskab sige ”Op 
med ærmerne” – og Godt Nytår.

Karsten Nonbo

Statsministerens Nytårstale



6 77

Mens jeg skriver dette, er det 
lunt vintervejr udenfor. Ingen 
sne og ingen is på vej.

Sne er dejligt for børnene, 
men det lune vejr er til gengæld 
noget som glæder, når man er 
medlem af Teknisk Udvalg, for 
så sparer vi på vinter-kontoen.

Hvordan vejret er, når denne ar-
tikel læses er jo en ganske anden 
sag. Men, i kalenderåret 2015 er 
der i hvert fald god balance på 
økonomien til snerydning og det 
hjælper i et kommunalt regnskab, 
der ikke ser godt ud.

2014 var et travlt år for Tek-
nisk Udvalg: Nye buskøreplaner, 
fællesregulativ for vandløb, par-
keringstider i Næstved by for nu 
bare at nævne noget. I langt de 
fleste tilfælde har vi landet sa-
gerne i enighed i udvalget efter 
en god dialog.

Park og Vej
Det gælder også den seneste 
sag, nemlig udbud af Park og Vej 
i Næstved kommune, hvor udval-
gets 7 medlemmer enedes om 
ikke at anbefale at lave et stort 
udbud. Det er der to grunde til.

For det første, at ca. 50%-55% 

af opgaverne i Park og Vej alle-
rede er udbudt, f.eks. udlægning 
af asfalt, og man kan godt øge 
den procent lidt mere, f.eks. ved 
at udbyde nogle mindre anlægs-
opgaver.

For det andet, at selve udgif-
ten til at lave udbudet (opmå-
ling, rådgivere, jura) vil koste ca. 
3 mio. kr. og derefter skal kom-
munen have personer ansat til 
at kontrollere om det private 
firma gør det, de er kontraktligt 
forpligtet på. Det er en årlig ud-
gift på ca. 1 mio. kr.

Alt i alt viste en beregning, 
at der kun spares ca. 1 mio. kr. 
over 5 år, på at lave udbuddet, 
så de penge vil vi hellere bare 
spare i Park og Vej, i stedet for 
at vende alt op og ned i et ud-
bud. Udbud er godt, men hvis vi 
har kommunale afdelinger som 
fungerer, må vi som liberale 
også være pragmatiske og sige: 
Så er der ingen grund til at øde-
lægge det som fungerer.

Det kommende år
2015 byder på flere store pro-
jekter. Dels udbud af Ring Syd 
fra Præstøvej til Vordingborgvej. 

I øjeblikket er rådgiveropgaven 
i udbud og senere i år hele pro-
jektet. Som en særlig sag skal 
vi se på broen over jernbanen 
ved Englebjergvej. Jeg mener 
den bør etableres som bilbro 
og ikke kun gangbro. I hvert 
fald skal vi ikke have en Kalby-
risvejs-sag ud af det.

Teknisk Udvalg skal også drøf-
te belysning. Der skal investeres 
6 mio. kr. i nye LED-armaturer i 
kommunen. De sparer energi og 
giver flere muligheder for intel-
ligent lys, f.eks. som man har 
det i Sandved bag Bosch og som 
man får det på Laugstien - altså 
lys, når der er brug for det ellers 
dæmpet.

Vi skal drøfte affaldsplan. 
Næstved kommune har valgt 
ikke at overlade hele magten 
over affaldsområdet til Affald 
Plus, fordi vi gerne selv politisk 
vil bestemme, hvordan vores af-
faldsordninger skal indrettes.

Hvadenten det er sæk, behol-
der, indsamlingsterminer etc. 
Fremover skal vi sortere mere 
og i foråret skal udvalget drøfte 
forsøg med det.

Buskøreplaner og asfaltarbej-
der bliver også en del af arbej-
det i foråret. Overordnet så er 
den store omlægning af bus-
serne pr. 14. december faldet 
på plads, men der er også nogle 
som rammes, fordi busafgangen 
enten er sløjfet eller ruten lagt 
om. Det vil vil se på.

Lad mig afslutningsvist kom-
me med en opfordring: Er der 
et problem på det tekniske om-
råde, så lad Karsten og jeg høre 
om det, så vi kan tage det vi-
dere i udvalget.

Vi kan jo ikke løse alt med et 
knips med fingrene, men vi kan 
i hvert fald tage fat i forvaltnin-
gen og vi kan få problemerne 
drøftet politisk - og så måske 
finde en løsning alligevel.

Travlt år i Teknisk Udvalg

Af  Diego Gugliotta Af  Søren Revsbæk

v/Jess Varming

Det var med titlens ord, at vores 
partiformand og statsminister-
kandidat Lars Løkke Rasmussen 
indledte den politiske debat, 
som en af de fem mærkesager 
der skal føre alle os til en sejr i 
den kommende valgkamp til Fol-
ketinget.

Vi forstår alle det grundlæg-
gende i sætningen ”det skal be-
tale sig at arbejde”. Det appel-
lerer med det samme til vores 
følelse af, at vi som individer skal 
have en økonomisk fordel af at 
være i beskæftigelse.

Lars Løkke fortæller os at 
800.000 danskere i den arbejds-
dygtige alder, eksklusive de stu-
derende på SU, er under offent-
lige forsørgelse. Vi skal løse den 
opgave ved, og jeg citer vores 
formand:

”At indkalde Folketingets par-
tier til forhandlinger om JobRe-
form2015. En Reform som skal 
bestå af to elementer: Dels et 
moderniseret kontanthjælpsloft. 
Og dels skattelettelser i bunden 
på arbejdsindkomst, så gevin-
sten ved at arbejde bliver større. 
En JobReform skal være forhand-
let på plads, så den kan træde i 
kraft allerede i 2016”

Med andre ord, det skal, for 
hvert enkelt individ i vores land, 
kunne betale sig økonomisk at 
være i beskæftigelse frem for 
at være på en af de forsikrings-
ordninger vi kollektivt betaler til 
hver dag for at opretholde. Der 
skal være en forskel mellem de 
penge vi får som en del af en of-
fentlig forsørgelse af en eller an-
den art, og hvor meget vi har til-
bage på vores egen bank konto 
ved at foretage os et arbejde.

Tankegangen er logisk, og jeg 
tilslutter mig den. Men det be-
kymrer mig samtidig.

Det bekymrer mig, at vi bliver 
nødsaget til at lovgive om så-
danne værktøjer, for at overbe-

vise folk om, at det rent faktisk 
kan betale sig at tage et arbejde. 
For mig at se, kan det altid beta-
le sig at tage på arbejde om ikke 
andet i nogle få timer, selvom 
lønnen udgør, lad os sige, bare 
1000 kroner per måned som ef-
terfølgende bliver fratrukket med 
tilsvarende beløb fra den offent-
lige forsørgelse vi nu en gang er 
berettigede til at få. Så supplere 
samfundet med det der mangler 
for at opretholde en minimums 
levestandard, og på den måde 
hjælper vi alle hinanden.

Sagen er den, at vi i Danmark 
har valgt at lave kollektive for-
sikringsordninger, hvor vi, solida-
risk, dækker hinandens ryg i til-
fælde af, at nogen af os kommer 
i vanskeligheder.

Der er her tale om et af de 
grundlæggende principper i et 
velfærdssystem. Et princip som 
de fleste af os, inklusive vores 
eget parti, laver alt hvad vi kan 
for at bevare. Der er her tale om, 
at vi netop hjælper hinanden, og 
ikke nødvendigvis om, hvad der 
bedst kan betale sig for hver en-
kel af os.

Hvis hver enkel af de 800.000 
personer der ifølge vores for-
mand er under offentlig forsør-
gelse kunne bidrage med bare 
1000 kroner hver måned til vo-
res fælles kasse, ville vi i løbet af 
bare det første år, have forbed-
ret vores fælles økonomi med 
ikke mindre end 9,6 milliarder. I 
løbet af 10 år svarer det til 5 Sto-
rebæltsforbindelser, og jeg re-
fererer til det, for det er blevet 
moderne at sammenligne med, 
hvad Storebæltsforbindelsen ko-
stede. Men skal vi sætte lidt mere 
perspektiv i tallet, kunne vi ek-
sempelvis spørge os hvor meget 
medicin kan vi købe for 96 milli-
arder? Hvor mange skoler kan vi 
åbne for 96 milliarder?

Hvor mange kroniske syge kan 

vi redde fra døden for 96 milli-
arder? Hvor mange unge kan vi 
uddanne for 96 milliarder? Hvor 
meget vand og elektricitet kan vi 
producere for 96 milliarder? Og 
sådan kan vi blive ved.

Der er absolut meget vores 
samfund går glip af, fordi vores 
forståelse af, at dække hinan-
den solidarisk, har flyttet sig. Det 
har flyttet sig så meget, så vi lige 
frem bliver nødsaget til at skabe 
parlamentariske værktøjer for at 
få mange af vores medborgere til 
at forstå, at vores velfærdssam-
fund netop er baseret på solida-
risk dækning, og at der langt fra, 
er der tale om et tag-selv bord vi 
forsyner os fra, alt afhængig af 
hvor mange ekstra kroner, i for-
hold til ikke at bestille noget, vi 
har i egen bank konto.

”For fremtiden skal det betale 
sig at arbejde” -reformerne, vil 
med sikkerhed blive til en stor 
succes. En skattereform base-
ret på at lette byrderne i de lave 
indkomster, kombineret med et 
kontanthjælpsloft, vil med sik-
kerhed også aktivere vores na-
tionale økonomi.

Baggrunden finder jeg dog 
trist, for bliver reformerne, som 
vi tror, til en succes, så fortæller 
det os også noget om, at der må 
være mange af vores medborge-
re der har misforstået konceptet 
ved et velfærdssamfund og en 
solidarisk dækning.

Reformerne bør derfor inklu-
dere retningslinjer for, at vores 
børn og unge undervises i hvad 
det vil sige at dække hinanden 
solidarisk, så vores kommende 
generationer kan få, fra vuggen 
af, en bedre forståelse af hvad 
der skal til, for fortsat at bevare 
måske verdens bedste velfærds-
samfund. Vi kunne kalde den 
”For fremtiden skal vi huske hvad 
det vil sige at være solidarisk”.

For fremtiden skal det
betale sig at arbejde
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Borgerne har berettiget forvent-
ning om, at regionsråd og byråd
afstemmer sig og hjælper hinan-
den med at gøre det bedst mulig
i tæt samarbejde for alle borgere.

Det første år efter kommunal/re-
gionsvalget, har for os alle været 
et ”begynderår”- nyt regionsråd, 
nye opgaver og nye roller. Jeg 
selv er gruppeformand for de 13
nyvalgte til Regionen, samt for-
mand for det store udvalg, med 
den ”lette” titel: 
Udvalget for PSYKIATRI OG TVÆR-
SEKTORIELT SAMARBEJDE.
Et spændende udvalg, med man-
ge samarbejds- og berøringsfla-
der til kommunerne.

Hvis det gamle mundheld, 
”godt begyndt er halvt fuldendt” 
passer – ja så er vi allerede halv-
vejen. Vi har skabt et godt funda-
ment for resten af perioden med 
bl.a. Vision og handlingsprogram-
met, Budgetaftalen, forslagene til 
Regional vækst og udviklingsstra-
tegi og til Sundhedsaftalen med 
kommunerne.

Vækst og udviklingsstrategier i 
samarbejde med kommunerne er 
for mig personligt et afgørende 
omdrejningspunkt for det politi-
ske arbejde vi i Venstre har be-
givet os ind i med indeværende 
fireårsperiode. Ikke mindst fordi 
jeg tror på gennem min erfaring 
og det daglige politiske arbejde, 
at det er til alle borgeres fordel, 
at vi i regionsrådet leverer hver-
dagsorienterede løsning og for-
bedringer, der kan mærkes.

Regionens borgere og Venstres 
vælgere er jo både borgere i en 
kommune og i en region. Jeg fø-
ler mig forpligtet til, at det der 
skabes politisk er i overensstem-
melse med det man som borger i 
en kommune efterspørger fra så-
vel regionen som den kommune 
man bor i.

Udover direkte at arbejde for 
en bedre service til vores borge-
re, er der brug for, at vi arbejder 
med Region Sjællands synlighed 
og omdømme. For få kender tit 
de mange gode resultater vores 
personale leverer.

Heraf følger, at der i nogle sam-
menhænge er for få på det hold, 
der skal gøre os til Danmarksme-
ster i sammenhæng. Nemlig, at 
skabe forståelsen for, at regio-
nens og kommunens resultater 
tit er hinandens forudsætninger.

Vi kan ikke gøre patienten til 
partner uden patientens tillid til 
vores sundhedsvæsen, en tillid 
der skal opnås ved kendskab til 
de gode resultater. Vi kan ikke 
styrke samarbejdet med kommu-
nerne før end kommunerne har 
tillid til os og anerkender vores 
ansattes høje faglighed og effek-
tivitet. Vi kan heller ikke løse vo-
res udfordring med rekruttering 
af læger og andet sundhedsper-
sonale før vi får det omdømme vi 
fortjener.

Sidst men ikke mindst er et 
bedre omdømme, gensidig for-
ståelse, kendskab og respekt et 
bolværk mod centralisternes sti-
gende detailstyring.

Jeg ser virkelig frem til de næste 
tre år – Det bliver spændende.

År 1 efter valget - NU skal det være

Region Sjælland har i et bredt 
samarbejde som eneste region 
i Danmark fjernet uligheden i 
patienternes behandlingsforløb. 
Aftalen om privat/offentligt sam-
arbejde er et vigtigt landspolitisk 
signal - Og vi har mod på mere.

”Mod til mere” var Venstres re-
gions-motto til valget. Og vi kan 
allerede nu glæde os over, at vi 
kan fremvise synlige resultater 
til gavn for vores borgere, - Der-
for arbejder vi også videre med-
slogan’et: ”Mod på mere”

I 2014 har regionsrådet været 
præget af et bredt samarbejde, 
der rækker ud over de selvføl-
gelige markeringer som alle par-
tier med mærkesager skal og må 
fremhæve. I det store hele er de 
fleste af de store, vigtige beslut-
ninger dog også taget i enighed.
1) Vi ønskede at fjerne ulighe-

den i borgernes behandlings-
forløb. Regeringen indførte 
differentieret behandlingsga-
ranti, som medførte længere 
ventetid til behandling. Som 
den eneste region har vi for-
mået at fjerne denne ulighed, 
så alle borgere har ret til hur-
tig behandling og til at vælge 

privat behandlingssted allere-
de efter 30 dage (mod tidl. 60 
dage) - Såfremt det offentlige 
ikke kan levere til tiden.

2) Alle borgere har ret til udred-
ning af deres sygdom inden-
for 30 dage. Vi er den region 
i landet, som sikrer flest bor-
gere denne rettighed.
Det kan vi gøre, fordi vi har 
etableret et partnerskab med 
et privat konsortium, der er 
forpligtiget til at levere udred-
ning indenfor tidsfristen.
Ingen andre regioner har valgt 
så offensivt at tilgodese pa-
tienternes tarv.

3) Vi ønskede, at vores borgere 
med psykiatriske lidelser fik 
samme rettigheder som an-
dre patienter. Som den eneste 
region har alle patienter nu 
samme rettigheder mht. be-
handlingsgaranti (30 dage) – 
og vi har nu den korteste ven-
tetid i landet til behandling.

4)  Vi ønskede at planlagt bygge-
ri og modernisering af vores 
sygehuse gennemført til gavn 
for patienter og medarbej-

dere. Kun fordi vi havde mod 
til at gennemføre byggeriet 
som et såkaldt Offentligt Pri-
vat Samarbejde (OPS) lykkes 
det. Region Sjælland ligger nu 
i førertrøjen, som den region i 
landet, der gennemfører mest 
OPS- byggeri.

MOD PÅ MERE
I 2015 skal vores region blive et 
endnu bedre sted at bo, arbejde 
og drive virksomhed i. Vi skal ska-
be udvikling, nye muligheder og 
bedre sundhed. Og ikke mindst 
være åbne for anderledes veje 
og udviklinger til at effektivisere 
og forbedre vores indsats på.

Jeg håber, at når jeg om et år 
skal gøre ”regnskab” over hvad 
der er nået af politiske tiltag, 
kan jeg sætte kryds ved endnu 
flere tiltag, som gør regionens 
kommuner attraktive over en 
bred kam som attraktive for til-
flytning.

Sundheds-tilbud og behand-
lingsmuligheder for de fleste 
samt adgang til hurtig speciali-
seret behandling betyder rigtig 
meget for den tryghed, vi kan 
bygge forbedringer og tryghed 
på for vores borgere.

Danmarks 
smidigste 

patient-
behandling

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem, Næstved (V)

Køgevej 20 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger 
og masser af professionelt el-værktøj...

Du kan lige nå det endnu – at blive Nævning
Fristen for ansøgning om at 
blive domsmand/nævning ud-
løber her til 1. februar, så du 
kan lige nå det endnu ved at 
skrive mig en mail. Der mangler 
stadig nogle få stykker. Jeg kan 
kraftigt anbefale det, idet jeg 
hører fra mange domsmænd, 
som gerne vil fortsætte, og de 

synes også, at det er interes-
sant.

Derfor er alle, som har fun-
geret som domsmænd også 
genvalgte, med mindre man 
selv har sagt fra eller er faldet 
for aldersgrænsen.

Kravene er kort og godt, at 
man er født efter 1. januar 1950, 

og at man har en ren straffeat-
test. Man skal selvfølgelig være 
parat til at rive nogle hverdage 
ud af kalenderen – ja, man kan 
også risikere at få en stor sag, 
som kan tager uger. Er det for 
meget, så kan man tillade sig 
at melde fra.

Karsten Nonbo

www.karen-becker.dk
STORT UDVALG I GARN!
Se åbningstider på hjemmesiden 
inden du kører hjemmefra! 
Eller ring tlf. 55 45 38 38

Følg også med i Sjællandske Medier. 
Hver anden lørdag bringer jeg en 
gratis opskrift og et godt råd.

Altid et besøg værd,
nemlig…

Karen Becker
Korsørvej 4
4250 Fuglebjerg

Du kan tilmelde dig et Nyhedsbrev 
fra Venstre i Næstved kommune

http://naestved.venstre.dk/

Du finder stedet i højre kolonne, på forsiden. 
Der indtaster din mail adresse. Når du har 

tilmeldt dig der, så kommer der en mail retur til 
dig hvor der er et link du lige skal aktivere.
Så vil du modtage nyhedsbrev fra venstre i 

Næstved kommune, sende dig nyheder og andre 
ting som vi gerne vil informere dig om.
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godt indgå i en politisk aftale 
omkring en fremtidig struktur på 
skoleområdet.

Men så langt kom forslaget al-
drig. Det var ikke muligt at ska-
be et tilstrækkeligt stort politisk 
flertal bag et forslag. Hensynet 
til at bevare levende lokalsam-
fund og den økonomiske og fag-
lige logik i skolestrukturforslaget 
gik ganske enkelt ikke gå op.

Det har aldrig været et mål i 
sig selv at lukke skoler, men luk-
ning af skoler var et middel til at 
skabe et økonomisk råderum til 
at styrke kvaliteten yderligere af 
undervisningen. Men opgaven 
med at skabe et økonomisk råde-
rum mislykkes og det efterlader 
et skolevæsen i Næstved Kom-
mune med en større udfordring 
end før og efterlader skolerne i 
Næstved med alvorlige økono-
miske problemer. Med krav om 1 
% effektivisering på alle områder 
så ville en gevinst på en ændret 
skolestruktur alligevel ikke have 
givet flere penge til skolerne 
men kun afbødet reduktionerne 
inden for undervisningsområdet.

I en overgangsperiode tager 
Byrådet 10 mio. fra anlæg og 

konverterer til drift og det er da 
en begyndelse men de penge 
bliver også spist op af effektivi-
seringer. Så hvis Byrådet vil no-
get med skolevæsenet i Næstved 
kommune, så må der foretages 
en prioritering om der fortsat 
skal effektiviseres bredt eller 
der er nogle områder der skal 
effektivisere mere for at vi kan 
investere andre steder, eks. på 
skoleområdet.

Et af punkterne i forslaget til 
ny struktur var at samle udsko-
lingen på færre men større enhe-
der. Det synes jeg var en af de 
største gevinster med forslaget 
og vel også den del af forslaget 
som mødte mindst kritik.

Det så jeg som en mulighed 
for at styrke udskolingen og give 
elever et indhold i undervisnin-
gen med større variation og flere 
tilbud. Det var en mulighed for 
at give alle udskolingselever de 
samme muligheder uanset hvil-
ken skole man går på og dermed 
muligheden for at have større 
mangfoldighed i udskolingen 
som kan komme til udtryk i stu-
dieretninger samt flere sprogfag 
samt valgfag generelt. Beva-

res, det ville da ikke være uden 
problemer for det stiller krav til 
yderligere transport og længere 
skoledag, men det er udfordrin-
ger der kan løses.

Det er ikke nemt at lukke sko-
ler. Den betydning en skole har 
i lokalsamfundet, kan ikke igno-
reres og det er ikke et udtryk 
for manglende politisk mod, når 
politikere modsætter sig lukning, 
specielt i et område hvor man 
selv bor. Nu er strukturen fredet 
i indeværende periode, men det 
vil være utopi at tro at beslutnin-
gen bliver nemmere i den næste 
byrådsperiode. Der vil nok være 
andre politikere, men det tror 
jeg ikke mindsker modstanden. 
Og jeg synes samtidig det er en 
modig beslutning at love, at intet 
bliver ændret i denne periode, 
specielt når økonomien ikke vi-
ser den robusthed som ønsket. 

Nu er udfordringerne for sko-
lerne tilbage i Børne- og skole-
udvalget som i den kommende 
tid skal sætte fokus på at vide-
reudvikle folkeskolen i Næstved. 
Det bliver en spændende opgave 
at tage fat på i 2015.

I Dronningens netop afholdte 
Nytårstale bemærkede de fleste 
nok afsnittet omkring børnene, 
lærerne, folkeskolen og at vores 
børn skal blive så dygtige som 
de kan: ”Det begynder allerede 
i skolen. Hvem husker ikke sin 
skoletid? Den har præget os alle. 
De fleste af os husker nok en 
lærer, som var særlig god til at 
få det bedste frem i hver enkelt 
af os i klassen. De lærere er der 
altid brug for, og sådanne lærere 
er der fortsat rigtig mange af”. 
Og senere: ”Efter ferien tager 
I fat igen, så gælder det om at 
vise, hvor dygtige I kan blive”.
Der sker mange ting på uddan-
nelsesområdet. Ved optagelse 
til erhvervsuddannelserne i 2015 
betyder nye ændringer, at der 
skal mindst 02 i gennemsnitska-
rakter i både dansk og matema-
tik til afgangsprøven i 9. eller 10. 
klasse eller en tilsvarende prøve. 
Dertil kommer at eleverne skal 
have opfyldt undervisningsplig-
ten, dvs. have afsluttet folkesko-
len eller modtaget tilsvarende 
undervisning.

I en kommende reform af gym-
nasiet lægger regeringen også 
her op til adgangskrav for ansø-
gerne og i udspillet er der forslag 
om karakteren 02 i dansk og 
matematik for at blive optaget, 
mens Venstre gerne ser at karak-
teren skal være på minimum 4 i 
dansk og matematik for at blive 
optaget.

Det betyder også at der stilles 
krav til folkeskolen og de resul-
tater eleverne forlader denne 
med. Der er desværre elever i 
folkeskolen i Næstved, som ikke 
opnår et gennemsnit på 02 og 
dermed ikke kan påbegynde en 
erhvervsuddannelse umiddelbart 
efter folkeskolen, men skal op-
kvalificeres på anden vis.

Den nye folkeskole, som trådte 
i kraft ved dette skoleårs start, 
er et rigtigt godt skridt på ve-

jen til at næsten alle elever kan 
komme videre i en uddannelse. 
Der er mere fokus på at flere 
elever skal kunne mere og færre 
elever opnå mindre.

Venstre har det mål for folke-
skolen i Næstved at den skal give 
den bedste uddannelse dit barn 
kan få samt alle skoler i Næstved 
Kommune hele tiden forbedrer 
sig fagligt og med højere karak-
terer.

Venstre vil gerne bruge flere 
penge på folkeskolen i Næstved. 
I forvejen ligger Næstved Kom-
mune lavt når bruttoudgiften til 
folkeskolen pr. 7-16-årig gøres 
op. Dertil kan lægges at folke-
skolereformen endnu mangler 
omkring 1,5 mio. i finansiering 
(5,4 mio. kommer fra omlægning 
af klubber til SFO2), behov for 
øget investering i IT samt penge 
til et generelt løft af folkeskolen 
i Næstved Kommune.

Som alle ved, så er økonomien 
i Næstved Kommune ikke i top 
og i budgettet for 2015 skulle der 
anvises besparelser for omkring 
100 mio. kr. En opgave der blev 
løst og i budgetaftalen er der 
krav om yderligere effektiviserin-
ger årligt på 1 %. Det betyder at 
på området for undervisning, vil 
budgettet i de kommende 4 år 
blive reduceret med ca. 60 mio. 
kr. (inkl. 1 % hverdagseffektivise-
ring og demografireguleringer).

Med en forventet nedgang i 
elevtallene på 844 elever i alt 
i kommunen frem til 2023/24 
(mellem 13 % og 21 % på en 
række skoler), så er strukturelle 
tilpasninger med henblik på at 
tilpasse bygningskapacitet en 
mulighed for at tilføre under-
visningsområdet flere penge så 
det står mål med de fremtidige 
økonomiske rammer. Med andre 
ord: ændring af strukturen, her-
under lukning af skoler.

Disse tanker blev allerede sået 
i efteråret 2013 hvor der i bud-

getaftalen blev igangsat en ana-
lyse af skole-, SFO- og klubstruk-
tur med henblik på at beskrive 
muligheder for en justering.

Analyserapporten landede på 
politikernes bord den 1. septem-
ber 2014 og i rapporten var en 
række scenarier for hvordan en 
fremtidig skolestruktur kunne se 
ud og i alle scenarier var der lagt 
op til skolelukninger.

Det var op til Børne- og skole-
udvalget at finde en model der 
kunne anbefales over for byrå-
det at sende i høring. Et flertal 
i Børne- og skoleområdet blev 
enige om at anbefale en model 
med navnet ”Mere undervisning 
- færre mursten” som var et for-
slag med færre og dermed større 
skoledistrikter (i alt seks skoler 
i seks nye skoledistrikter) sam-
menlignet med de nuværende 17 
skoler og 16 skoledistrikter. Det 
bærende element i forslaget var 
etablering af basis- og udsko-
lingsskoler, hvor der skulle være 
skoler på flest mulige matrikler 
men samle udskolingen (7 – 9. 
klasse) i færre men større enhe-
der. Forslaget ville betyde luk-
ning af Sjølundskolen, Borup Ris 
Skolens afdeling Grønbro,   og 
Hyllinge Skole.

Der var bestemt gode ele-
menter i forslaget og specielt i 
etableringen af basis- og udsko-
lingsskoler lå der spændende 
muligheder for at styrke spe-
cielt fagligheden i udskolingen 
og samtidig bevare flest mulige 
folkeskoler og dermed have en 
skole i nær afstand fra de mind-
ste elever.

Strukturforslagets oplæg til 
skolelukninger var Venstre ikke 
helt enig i og derfor stod Ven-
stre ikke bag anbefalingen fra 
Børne- og Skoleudvalget, men i 
store træk var vi enige i mange 
af tankerne i forslaget og med 
en ændring i hvilke skoler der 
kunne lukkes, så kunne Venstre 

Strukturen der forsvandt
Af  Niels True, medlem af Børne- og skoleudvalget

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Flintemosevej 9
4733 Tappernøje

23 64 51 40

BYGLP
A
P
S

23 64 51 40

Beliggende i provinsby mellem Næstved, 
Slagelse, Sorø og Skælskør midt i den skønne 

sjællandske natur. Populært spisested med mad 
af høj kvalitet serveret i den hyggelige restau-
rant. Hyggeligt gårdhavemiljø. 6 værelser med 
bad og toilet på gangen. 2 golfbaner indenfor 
10 km. samt ½ times kørsel til BonBon-land.

Torvet 1, 4250 Fuglebjerg
Telefon 5545 3047

www.fuglebjergkro.dk

Fuglebjerg KroHør DINE 
lokalpolitikere!

Den politiske time på 
Næstved Lokal Radio 

(stationen findes på FM 104,5 mHz):

Lørdag kl. 15 - 16
Søndag kl. 13 - 14
Tirsdag kl. 10 - 11
Torsdag kl. 16 - 17

Se radio-oversigt på: 
www.naestved.name
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Af  Søren Revsbæk, medlem af Bekæftigelsesudvalget

Det er hård kost, når den kom-
munale indsats for beskæftigel-
se bliver vurderet af Falck, som 
kommunen har bedt om en vur-
dering.

Falck skriver bl.a.: ”Umiddel-
bart er der ingen sammenhæng 
mellem tilbuddets varighed og 
effekt,” og ”Ingen tilbud har en 
positiv cost effect når der ind-
regnes pris, varighed af tilbud 
og effekt.” Falck skriver også 
”Effekten af den samlede til-
budsvifte er negativ, da overfør-
selsgraden overordnet stiger ef-
ter deltagelse i aktive tilbud”

Eller, sagt på jævnt dansk: Det 
vi gør, virker ikke.

Vi får som kommune ikke nok 
for pengene. Alt for mange kom-
mer ikke ud af det kommunale 
system, men bliver hængende. 
Det er åbenlyst en tragedie for 
de, som hænger fast i kontant-
hjælp og også en ulykke for 
kommunekassen.

Hvad gør vi så ved det?
Gennem flere år har beskæf-
tigelsesområdet været dårligt 
styret. Det synes der at være 
kommet styr på nu, med den ny 
arbejdsmarkedschef. Men, selve 
”maskinen” om man vil, kører 
ikke godt nok.

Derfor har byrådet vedtaget 
at lave et udbud. Ikke et rigtigt 
udbud, hvor man beder private 
firmaer give en fast pris. Men, et 
indbudt udbud, hvor vi indbyder 
et antal private firmaer til at blive 
partnere med kommunen.

Sent har politikerne erkendt, 
at området ikke kører godt nok 
og at vi som kommune åben-
bart ikke selv kan få det til at 
køre. Altså må private ind. Det 

kommer til at foregå ved, at pri-
vate overtager nogle funktioner, 
mens kommunens folk vareta-
ger noget andet.

Hvad vil Venstre?
Gennem flere år har vi peget 
på, at der skal spares penge på 
Jobcenteret og på ydelserne. Vi 
kan jo ikke blive ved at spare på 
børn, skoler, ældre og handicap. 
Nej, vi må finde pengene der, 
hvor de er, nemlig ved at effekti-
visere hele beskæftigelsesområ-
det og få flere bort fra overførsel.

Det kommer forhåbentligt til at 
ske nu, men det er et langt træk 
både i praksis og i den kultur 
som eksisterer i det kommunale 
system.

I løbet af foråret 2015 afhol-
des udbuddet, så der efter som-
mer kan komme et partnerskab 
i gang.

Også Næstved kommune skal 
modtage flere flygtninge i 2015. 
Først var der varslet 77 personer 
til Næstved, men tallet forventes 
nu at blive forhøjet med 50%, så 
vi lander på over 100 personer.

Primært er det jo krigen i Sy-
rien der giver den store flygtnin-
gestrøm og kommunens opgave 
er at sørge for indkvartering de 
første 3 år.

Hvordan gør vi så det? Ja, i Be-
skæftigelsesudvalget taler vi både 
om brug af ledige plejeboliger og 
almene boliger. F.eks. er der jo 
ledige boliger på Kildegårdsvej i 
Karrebæksminde - ja, det har væ-
ret det siden de blev bygget for 
over 10 år siden (det var i øvrigt 

et budgetkrav fra Dansk Folke-
parti at der blev bygget 8 ekstra 
boliger dengang - og de har stået 
tomme siden såvidt jeg ved).

Men, Venstre har foreslået, 
at vi gør en større indsats for 
at finde værelser i private hjem. 
Flygtningene kommer jo, så lad 
os gøre en indsats for at ind-
kvartere bedst og billigst. Bedst i 
form af at man kommer til at bo 
i almindelige hjem og kommer 
tæt på et almindeligt liv. Billigst 
i form af, at de 24.000 kr. som 
kommunen får pr. bolig, kan en 
privat jo tjene skattefrit ved at 
udleje værelser.

Og, så tager vi integrationsmi-
nister Manu Sareen på ordet. Han 

mener jo at der vil være mange 
private som gerne vil leje ud.

I et fælles forslag fra Venstre 
og Dansk Folkeparti, beder vi 
i øvrigt om en redegørelse for, 
hvordan de nyankomne flygtnin-
ge skal i arbejde eller nyttejob. 

Alle som så Statsministerens 
nytårstale var ikke i tvivl: Der 
skal arbejdes for pengene. Det 
er et grundsynspunkt som vi er 
helt enige i og vi tager gerne 
Statsministeren på ordet. 

Men, det skal ikke blive ved or-
dene, der skal handling bag, så 
V og DF har bedt om forslag til, 
hvordan vi kan lave flere nytte-
jobs til de nyankomne flygtninge 
i Næstved kommune.

Det vi gør virker ikke

Over 100 flygtninge til Næstved
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Af  Otto Poulsen og Cathrine Riegels Gudbergsen

Afvikling af Paragraf 17.4 udvalget 
vedr. Lokaldemokrati og Borgerinddragelse

Med udgangen af 2014 er det 
desværre slut med vores paragraf 
17.4 udvalg i byrådsregi også kal-
det Lokaldemokratiudvalget. Er 
det så også slut med Lokaldemo-
kratiet?!
Nej bestemt ikke, vil vi sige.
Vores opgave lød på, at komme 
med anbefalinger til hvorledes 
man i Næstved kommune, kan 
arbejde med borgerinddragelse.  
Det har været et utrolig spænden-
de udvalg at være med i, og vi har 
haft rigtig mange og lange møder.

Vi har i Danmark historisk set 
en lang tradition for en stærk Stat 
men også et stærkt Civilsamfund, 
der fungerer i fredelig samek-
sistens med en høj grad af for-
handlings- og aftalebaseret sam-
arbejde. 

Vi har et bæredygtigt netværks-
samfund, som hele verden ser op 
til. Men en udvikling i samfundet 
med globalisering og en presset 
kommunal økonomi, har ændret 
forholdene for den danske vel-
færdsstat, som vi kender den i 
dag. 

Derfor, hvis vi vil opretholde 
den velfærd vi kender, er vi nødt 
til at have Civilsamfundet og de 
frivillige på banen i endnu højere 
grad. Vi skal væk fra en forestil-
ling om, at den offentlige sektor 
kan og skal løfte velfærdsopga-
verne på egen hånd og hen imod 
en arbejdsform, hvor Civilsamfun-
det og borgerne inddrages i hø-
jere grad end i dag.

Borgerne skal være aktive og 
tage medansvar for egen livssitu-
ation og deltage aktivt i civilsam-
fundet. Kommunen skal samtidig 
være åben og invitere til aktiv og 
konstruktiv dialog deltagelse og 
samspil. Hvis vi vil have noget 
mere fra borgerne som kommune 
må vi også fragive noget indfly-
delse. Tag ikke fejl, den endelige 
beslutning vil altid i sidste ende 
være politikernes, det er jo det vi 
er valgt for!

Vi ønsker at det skal være na-
turligt at inddrage borgerne i de 
beslutninger der berører dem 
for når borgerne bliver inddra-
get lyttet til og hørt – mærker de 
Næstved på den gode måde. Når 
fællesskabet styrkes, stimuleres 
lysten til at tage ansvar og viljen 
til at tage del.

Der skal ikke borgerinddrages 
bare for at inddrage, det skal gø-
res hvor det giver mening og giver 
en merværdi. 

Alle vil umiddelbart gerne bor-
gerinddragelse, men graden hvor-
med man ønsker at inddrage bor-
gerne er meget forskellige, det 
gælder både i byrådet og i admi-
nistrationen, og ikke alle har helt 
forstået hvad borgerinddragelse 
går ud på. Det er ikke at give bor-
gerne ret i det de siger, men det 
er at få borgerne med på banen 
og involveret/aktiveret meget 
tidligt i en proces således at den 
viden og den arbejdskraft der lig-
ger lokalt rundt om i kommunen 
kan benyttes maksimalt. Vi i ud-
valget finder at det vil skabe mere 
nytænkning, kvalitet og ejerskab 
til de løsninger der vælges.

For at gøre det let forståeligt 
har vi udarbejdet en pixibog med 3 
nøglebegreber og 3 anbefalinger:

3 Nøglebegreber:
1 Kvalitet: Tidlig inddragelse er 

investering på lang sigt. Inddra-
ges borgerne tidligt afprøves de 
grundtanker og løsninger vi som 
udgangspunkt havde tænkt, at 
et projekt el. ny ydelse el. opga-
ve skal indeholde. Det betyder 
at det færdige produkt vil være 
bedre forberedt og indeholde 
det, som borgerne har behov 
for.

2 Nytænkning: Flere hoveder 
tænker bedre end færre. Så en-
kelt er det. Ofte er en opgave så 
kompleks, at det kan være en 
fordel at bede forskellige men-
nesker komme med bud på nye 

muligheder. Det giver nyt per-
spektiv og nye sammenhænge.

3 Ejerskab: Eget afkom forlader 
aldrig hjertet. Har man selv væ-
ret med til at forme et projekt, 
er der også større sandsynlig-
hed for, at man vil være ambas-
sadør for det, videreudvikle det 
eller tage vare på det. Vi kan 
udrette mere når vi er flere der 
løfter.

3 Anbefalinger:
1 Vi inddrager borgerne tid-

ligt. Her skal der benyttes kon-
krete eksempler fra 2015 som 
evalueres ultimo året.

2 Vi møder borgerne på nye 
måder. Politikere inviterer på 
tværs af udvalg og partier til 
dialogmøder 4-5 gange årligt. 

3 Vi udvikler en værktøjskasse 
til god borgerinddragelse:

 For at fremme arbejdet med 
inddragelse, samles konkrete 
ideer, gode historier og konkre-
te metoder til at inddrage bor-
gerne.

Både Otto og jeg ser gerne, at 
man benytter de kommende år 
inden næste valg til at få lagt 
en ny struktur for udvalgene, da 
mange hænger fast i gamle vaner 
og tankegange. Vi har i Næstved 
kommune vendt vores direktion 
på hovedet og ændret vores cen-
tre, men vore udvalg er de sam-
me! Skulle vi politikere ikke også 
vise, at vi er omstillingsparate?

At etablere et permanent Lo-
kaldemokratiudvalg,  i en anden 
form end den der var i sidste 
valgperiode, som har konkrete 
arbejdsopgaver og kompeten-
cer vil efter vores overbevisning 
være den bedste måde at sikre 
en implementering af Borgerind-
dragelse.
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Affald+
Hvis skraldespanden bliver tømt, 
og genbrugspladsen holder 
åbent, så er affald og dets hånd-
tering ikke noget vi tænker over 
i hverdagen. Sådan skal det også 
være, men hele affaldssektoren 
er utrolig spændende, og det er 
en sektor som lovgivere og be-
slutningstagere bestemt interes-
serer sig for. Det skyldes vi på 
nogle områder, må konstatere, 
at klodens resurser er ved at 
slippe op. Det gælder bl.a. flere 
af de metaller som bruges i vo-
res elektronik. Derfor bliver det 
rentabelt at genbruge en lang 
række af de ting, som findes i 
vores affald. Lovgivningen skær-
per kravene til genbrug, og som 
følge deraf sortering. Det kom-
mer vi som borgere til at mærke 
ved, at vi skal sortere mere såvel 
hjemme som på genbrugsplad-
sen. Men også at ting vi tidligere 
blot har smidt ud, bliver penge 
værd. Hvor mange landmænd 
er eksempelvis opmærksomme 
på, at Affald+ er køber af brugte 
storsække. Genbrugsbutikken 
på Ydernæs er stadig en kæmpe 
succes, og et besøg værd. Det 
sjove ved butikken er, at hverken 
butik eller kunder på forhånd 
kender butikkens sortiment.

Ejendomsudvalget
Det er klart min opfattelse, at 
dette udvalg har meget fokus på 
at fremme virkelysten i kommu-
nen, frem for at begrænse den. 
Jeg har den opfattelse at tilgan-
gen til diverse ansøgninger
skal være 2 indledende spørgs-
mål: 1. Er det ansøgte lovligt? 2. 
kan det genere nogen? Jeg tror
også forvaltningen oplever et 
udvalg, med en åben og liberal 
tilgang til sagerne. I administra-
tionsgrundlaget som forvaltnin-
gen arbejder efter, er der også 
kommet lempelser. En af kom-
munens ældste lokalplaner gen-
nemgås p.t. og kommer i høring i 
indeværende år. Her oplever for-
valtningen også et udvalg, med 
en mere lempelig tilgang end op-
lægget. Så går du rundt med en 
god ide, så prøv den, det er ikke 
så svært som det har været.

Kulturudvalget
Ser man kommunen som en 
kage, så er kulturudvalget gla-
suren/pynten. Den er blevet tyn-
dere, hvilket er helt naturligt, 
når nu det er så svært, at skaffe 
penge til de øvrige ingredienser. 
Men alle ved også at selv om gla-
suren er tynd, så er det den man 
ser. Så når der købes kunst som 

”et hul i vejen” så er det noget 
man ser, og signalet er forkert.
Vores idrætshaller er også blevet 
beskåret, og den mere individu-
elle brug af fitnesscentre m.m. 
gør det svært for den organise-
rede idræt, og dermed fremtiden 
for hallerne. Mange forsamlings-
huse er nødlidende, og diverse 
puljer forsøger nu at hjælpe.

LAG
Den nye LAG Sydsjælland er ved 
at gå i luften. Der er ansat ko-
ordinator, men hvornår LAG kan 
modtage ansøgninger, ligger 
ikke helt klart i skrivende stund. 
Ligeledes ligger det ikke klart 
hvordan arbejdet i bestyrelsen 
kommer til at virke. En bestyrel-
se på 19 medlemmer er efter min 
overbevisning for stor at svinge 
rundt, og det vil blive et punkt til 
drøftelse, hvordan det praktiske 
arbejde skal forløbe.

Til slut ønskes et 
godt nytår til alle

Elmer Jacobsen
Langetoftevej 25

4700 Næstved
Tlf. 2145 5107

Mail: bjergholm@mail.dk
 

UDVALGSNYT

Af  Elmer Jacobsen

Statens og byrådets betingelser 
og arbejde med kommunale bud-
getter er hverken hovedløse eller 
uden empati.

At det forløbne år 2014 har stå-
et i besparelsernes tegn er næp-
pe ukendt for ret mange. Og at 
de sociale og sundhedsmæssige 
områder igen har måttet bære en 
alvorlig del af nedskæringerne i 
det kommunale totalbudget, kan 
synes både hjerteløs og uden 
empati.

Må det derfor være mig tilladt 
som udvalgsformand at erindre 
om, at intet byrådsmedlem nærer 
specielle ondskabsfulde følelser 
eller er på hævntogt overfor ud-
valgte svage grupper hvad angår 
besparelser. Jeg vil nærmest sige 
det modsatte.

Jeg skal ikke beklage mig over 
ansvar, men blot bede om en 
smule forståelse for, at det er 
byrådets alt overskyggende op-
gave at følge lovgivningens over-
ordnede retningslinier - og loyalt 
følge de forhandlingsaftaler, det 
er muligt at indgå i byrådet. Hvis 
man vil kritisere det bredest mu-
lige flertals budget, er man natur-
ligvis velkommen. Men der skal til 
gengæld være realistiske alterna-
tiver.

Det går ikke blot at skrue skat-
ten i vejret, fjerne kulturbudget-
tet eller andre eksotiske påhit.

Prisen for en skattestigning er, 
at regeringen måske godt kan 
sige ok til en kommunal ansøg-
ning. Men prisen herfor er, at det 
fulde provenu ikke engang kan 
påregnes at komme til kommu-
nens rådighed.

Der er altså mere end én afvej-
ning at gøre sig. Det man kalder 
”bevidstløse besparelser”, når et 
byråd vælger at sprede besparel-
serne over flere områder er ikke 
bevidstløs.

Personalets kæmpe indsats
2014 har været enormt præget af 
de mange besparelser på alle de 
borgernære områder. Vores per-
sonale har virkelig gjort en stor 
indsats for alligevel at få tingene 
til at fungere. Det har flere ste-
der været mere end svært at få 
enderne til at nå sammen. Derfor 
er det også vigtigt, at man kan se 
nye faglige udfordringer – i sam-
arbejde med regionen.

Der vil i Næstved ske mange 
nye ting i 2015 indenfor sund-
hedsområdet i Næstved.

Bl.a. oprettes en hjerneskade-
enhed. I forbindelse med Struk-
turreformen overtog kommuner-
ne ansvaret for rehabilitering af 
borgere med hjerneskade efter 
udskrivning fra sygehus.

Formålet er, at borgere med 
hjerneskade skal have en bedre 
indsats via en stærkere koordina-
tion, på tværs af de kommunale 
centre og tværsektorielt i forhold 
til sygehus og almen praksis.

I Danmark rammes hvert år 
ca.12.000 mennesker af en hjer-
neblødning eller blodprop i hjer-
nen og ca. 9.500 af en traumatisk 
hjerneskade.

På baggrund af landstal for-
ventes ca. 300 borgere i Næst-
ved Kommune at få en erhvervet 
hjerneskade.

Men det betyder selvfølgelig 
ikke, at alle vil behøve samme 
hjælp. Hjerneskadeenheden vil 
udelukkende omfatte dagtilbud 
– ikke døgnpladser. Man skal her 
arbejde på tværs af flere forskel-
lige faggrupper, bestående af : 
Ergo - og fysioterapeuter, visi-
tatorer fra Arbejdsmarkedsom-
rådet, visitatorer fra handicap & 
psykiatri.

For at sikre tæt kobling mellem 
hjerneskadeindsatsen på syge-
hus og i kommunalt regi vil det 
være oplagt, at enheden fysisk 
placeres på Næstved Sygehus.

Koncentreret 
indsats i Næstved
Regionsrådet har besluttet, at 
hjerneskadeafsnittet i Vordingbor 
snarest flyttes til Næstved Syge-
hus, hvor der bliver 20 senge; en 
opnormering fra 10 til 20 senge. 
Jeg glæder mig til at kunne skrive 
mere om projektet senere, når 
det er kommet godt fra start.

Nye tiltag på Psykiatriområdet 
er Integreret psykiatri, Næstved, 
som er en følge af et direkte 
samarbejde mellem Psykiatrien i 
Regionen og Næstved kommune. 
Med projektet ”Integreret psy-
kiatri Næstved” er det formålet 
at skabe en sammenhæng og 
samtidighed i indsatsen omkring 
borgere, som har behov for psy-
kiatrisk tilbud. I dag er de psykia-
triske tilbud fordelt 2 steder, i be-
handlingspsykiatrien i regionen 
og socialpsykiatrien i Næstved.

Inspireret af et besøg i psykia-
trien i Trieste, Italien – arbejder 
projektet imod:
1 En psykiatri hvor regionale og 

kommunale tilbud er samlet 
under samme tag. For borge-
ren betyder det, at den primæ-
re tilknytning til de psykiatriske 
tilbud sker via én adresse. Det 
betyder bedre sammenhæng i 
indsatsen.

2 At der som en del af det inte-
grerede psykiatriske tilbud er 
adgang til en række af de øv-
rige kommunale og regionale 
tilbud, som styrker borgeren i 
at mestre eget liv.

Jeg har store forventninger om, 
at dette nye samarbejde og pro-
jekt fra start her i begyndelsen af 
2015, også vil bidrage til praktiske 
og mærkbare forbedringer for 
borgerne i Næstved.

Det muliges kunst på givne betingelser

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem, Næstved (V)
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