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Også i det forgangne år har Venstre i Fladså været en meget aktiv 
forening, både ved arrangementer og i bestyrelsesarbejde. 
 
Foreningen tæller nu 345 medlemmer, og har således måtte konstatere en 
mindre nedgang, der dog hovedsageligt skyldes naturlig afgang i form af 
dødsfald og fraflytninger. 
 
Men - Venstre i Fladså er fortsat en meget stor lokal vælgerforening, og det 
er uomtvisteligt, at organisationsprocenten af Venstre-vælgerne i 
kommunen er meget høj. 
 
 
LANDSPOLITIK:
 
Helt afgørende for partiet Venstre’s succes på landsplan har i mine øjne 
været vores Statsministers “kontrakt med vælgerne”. Med Venstre i 
spidsen har Regeringen således gennemført alle de løfter, man i forrige 
valgkamp gav vælgerne. 
 
Venstre er dermed blevet et parti man kan stole på og som opfylder sine 
valgløfter. Partiets nye slogan kan ikke være mere passende: “Venstre - så 
ved du det bliver til noget”. 
 
 
1.Venstre har lettet børnefamiliernes hverdag: 
 
Venstre var med til i sidste valgperiode at forhøje SU’en til enlige 
forsørgere og par med børn så tusindvis af forældre under uddannelse har 
fået mere tid til børn og studier. 
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Venstre har givet forældre mulighed for et års fleksibel barselsorlov, så mor 
og far nu kan fordele størstedelen af barselsorloven mellem sig. Det har 
betydet, at såvel mødre som fædre i gennemsnit har forøget længden af 
barselsorloven med 50%. 
 
Venstre har også gjort institutionsvalget frit, så nu man nu kan vælge den 
institution, der passer den enkelte familie bedst - uafhængigt af 
kommunegrænser. Det har givet mindre transport og mere frihed og 
samvær. 
 
 
2. Venstre og ældreplejen:
 
Alle ældre har siden januar 2003 frit kunne vælge mellem offentlig og privat 
hjemmehjælp, hvor enten en privat virksomhed eller en kvalificeret 
pårørende eller bekendt står for hjælpen. Flere end 20.000 ældre har 
benyttet sig af denne mulighed. 
 
Venstre har også givet alle ældre ret til at bo sammen med deres 
ægtefælle på Plejehjemmet. En hel naturlig ret, som de ældre ikke har haft 
før. 
 
Alle med behov for en ældrebolig eller plejehjemsplads kan nu frit vælge 
bolig på tværs af kommunegrænser i hele landet. Det er også blevet valgfrit 
om man vil bo på et kommunalt plejehjem eller et plejehjem, der ejes af en 
Selvejende Institution. 
 
I 2002 til 2003 gav Regeringen derudover tilsagn om byggeri af næsten 
12.000 almene ældreboliger. Det er en fordobling i forhold til, hvordan det 
var under SR-Regeringen. 
 
Frit valg medfører imidlertid, at man må sikre at dem der vælger får helt 
samme ydelse, som de tidligere har modtaget af det offentlige. Venstre vil 
nemlig ikke være med til at udliciteringen forringer behandling og service til 
de ældre. 
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Et helt naturligt og nødvendigt instrument hertil er uomtvisteligt ydelse og 
tidsregistrering. I den forbindelse har fokus været på benyttelse af 
stregkoder. Efter min opfattelse er dette imidlertid skudt langt forbi målet.  
 
Stregkoderne er kun et instrument ganske som et skema med en blyant i 
de ældres hjem ville være det. I stedet bør fokus rettes mod “minut 
tyranniet”. Der bør være mulighed for større fleksibilitet i anvendt tid hos 
hver af de ældre, til eksempel i hjemmeplejen, og de forøgede bevillinger 
der er lovet til området bør efter min opfattelse målrettes hen imod dette. 
 
 
3. Sygehuse:
 
Venstre har været med til at tilføre over 3 mia. kr. til sygehusene, - og det 
virker. Ventetiden er reduceret markant, og alle har ret til privat sygehus 
hvis ventetiden er længere end 2 måneder. Det har 42.000 mennesker 
allerede benyttet sig af. 
 
Venstre ønsker nu ventetiden nedsat til een måned. 
 
 
4. Skattestop: 
 
Venstre har ikke indført eller forhøjet een eneste skat eller afgift siden 
Regeringen blev dannet i 2001. Dette medførte at danskerne i 2004 fik de 
første mærkbare skattelettelser i mange år, og flere vil givetvis følge. 
 
Dette er et af de bærende elementer i Venstre’s politik, og givetvis een af 
de ting som er allermest populær ude i den brede befolkning. 
 
Heroverfor står Socialdemokraternes skatteloft, som dog snarere bør 
betegnes som et skatteløft: 
 
Socialdemokraterne vil hæve de grønne afgifter - til skade for bl.a. 
børnefamilierne. 
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Socialdemokraterne har planer om indførelse af 
ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom. 
 
Endelig har Socialdemokraterne planer om hævelse af top-skatten med 
6%. 
 
Man forstår godt, at vælgerne efterhånden falder fra hos 
Socialdemokraterne! 
 
 
5. Venstre og strukturforliget:
 
Det klare ideal for Venstre har været at kommuner fik en sådan størrelse at 
de selv kan løse alle pålagte opgaver. Kun på denne måde sikres 
nærdemokratiet, forstået som borgernes mulighed for at få indflydelse på 
beslutningerne og for at påvirke de valgte politikere, i sidste ende måske 
stemmeboksen. 
 
Der har i brede dele af befolkningen været et udtalt ønske om at opnå 
bedre service, flere (lokale) servicetilbud og ensartethed (kvalitet) i 
opgaveløsningen. Dette er igen udmøntet i et massivt krav om tildeling af 
flere opgaver til kommunerne, og større kommuner med bedre økonomiske 
forudsætninger. 
 
Fra at være et forslag der blev mødt med skepsis i brede dele af 
befolkningen er Venstres tanker om en struktur reform d.v.s. en ny 
kommunal reform blevet en folkesag med bred almindelig opbakning i hele 
befolkningen. 
 
6. Valget – et Systemskifte:
 
Ved det seneste valg, hvor Venstre opnåede præcis det resultat man 
havde ønsket sig, blev der endelig opnået det politiske systemskifte, der 
blev indledt i 2001.  
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Venstre er blevet et parti med virkelig stærk rod i store dele af 
befolkningen. Venstre har nu en stærk forankring i befolkningen - analyser 
viser at arbejdervælgere i den grad er strømmet til Venstre. 
 
Venstres position i det politiske billede er i dag et ægte, bredt folkeligt og 
favnende parti. Den gammeldags høje/venstreakse er nedbrudt, - 
klassekampen er død, og dette er alt for sent gået op for 
Socialdemokraterne. 
 
Valget gav genvalg til vor lokale folketingsmedlem, oven i købet med det 
største antal personlige stemmer i Storstrøms amt. Et bevis på at dit 
arbejde er gjort godt, Karsten! Tillykke! 
 
Hvad kan vi så vente os af den nye regeringsperiode? Det vil Karsten 
Nonbo fortælle meget mere om efter generalforsamlingen. 
 
 
KOMMUNALPOLITISK: 
 
I 2004 har kommunalpolitikken været præget af ro og stabilitet. Orden i 
økonomien og en god likviditet. Men det vil vores borgmester, Hans 
Hansen, fortælle nærmere om efter generalforsamlingen! 
 
Foreningen har i året, der er gået, haft endnu et år med særdeles godt 
samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen. Borgmester og 
gruppeformænd har flittigt stillet op til bestyrelsesmøderne, med orientering 
og svar på spørgsmål. 
 
Kommunens fremtid ligger nu fast: Vi er på vej til at blive en del af Næstved 
Kommune. 
 
Sidste år på dette sted rejste jeg spørgsmålet om den bedste løsning ville 
være en landkommune mod øst med godt 30.000 indbyggere, eller en by-
kommune mod vest med min. 55.000 indbyggere. Men jeg tog også det 
forbehold, at mængden af de opgaver, som ville blive lagt ud til  
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kommunerne, kunne blive afgørende, og tale for en stor by-kommune 
fremfor en mindre landkommune. Og det blev de, som bekendt! 
 
Ligesom på landsplan har stemningen også i vores kommune en-tydigt 
været for en stor center-by model, med Næstved som det naturlige 
centrum, særligt for erhvervs- , kultur-  og uddannelsestilbud. 
Mit håb skal være, at den nye Næstved kommune ikke blot bliver en god 
pendler kommune, med vægten lagt på service og borgertilbud i 
kommunen, men også benytter sin nye størrelse til at blive Sydsjællands 
naturlige erhvervscentrum. Her ligger en stor opgave for Venstre i den nye 
kommune! 
 
I længden er det ikke nok “kun” at være en slags forstad til København. Der 
skal mere til! 
 
Og hvor passer Venstre i Fladså så ind i alt dette? Ja, det er jo i hvert fald 
en helt ny rolle, som mange i foreningen sikkert skal vende sig til! 
 
Væk er det automatiske flertal i det kommunalpolitiske spil. 
Væk er foreningens store indflydelse på hvem der opstilles og dermed 
bliver valgt. 
Væk er den korte vej til kommunalbestyrelsen, både i direkte og i overført 
betydning. 
Goddag til en mulig periode i opposition. 
Goddag til mindre indflydelse på opstilling og valg. 
Og goddag til få medlemmer i det nye byråd. 
 
Man kan imidlertid ikke få alt: Det er og bliver prisen for at være en del af 
en centerby-model, og er det hvad man vil have, er det også de nye 
spilleregler, der gælder. 
 
Venstre i Fladså skal fremover finde sin rolle som nyt medlem i en ny 
Venstre-kreds, nemlig den tidligere Næstved kreds, sammen med 
Fuglebjerg, som tilmed også kommer fra et helt andet amt!  
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En familie med sammenbragte børn - hvor tolerance og åbenhed 
forhåbentlig vil ende med at regere. 
Men Venstre i Fladså kommer godt rustet til denne nye tilværelse: 
 
En meget aktiv forening, med et stort medlemstal. Organisationsprocenten 
er høj, og det vidner uomtvisteligt om samfundsbevidsthed, lokalinteresse 
og engagement. Det er det, som skal bringe Venstre i Fladså videre - også 
i det fremtidige samarbejde! 
 
I forlængelse af generalforsamlingen, og helt i tråd med dette, holder 
Venstre i Fladså så opstillingsmøde for opstilling af vores spidskandidat. Vi 
ønsker nemlig at møde med vores forslag til spidskandidat til den fælles 
Venstre liste ved det kommende kommunalvalg. 
 
Vi har vist at vi kan her i Fladså - det kan vi også i den nye Næstved 
kommune! 
 
 
AFSLUTNING: 
 
Som de fleste vil vide, er jeg i det forløbne år blevet valgt til en række 
yderligere tillidsposter i Venstre, herunder til amtsformand i Storstrøms 
amt, og dermed som medlem af Venstres Hovedbestyrelse og medlem af 
regionsbestyrelsen.  Disse poster indebærer en række nye interessante 
udfordringer, men bevirker desværre også, at jeg ikke mener at kunne få tid 
til fremover at varetage foreningens interesser på den optimale måde, som 
jeg gerne ville.  
 
Yderligere vigtigt arbejde for foreningen venter forude, dels i det nye 
samarbejde, dels i den kommende kommunale valgkamp. Nye kræfter bør 
derfor komme til, og jeg har derfor meddelt min bestyrelse, at jeg ikke 
genopstiller som formand. 
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Nye kræfter vil føre foreningen videre - derom er jeg ikke et sekund i tvivl! 
Og medlemmernes engagement og lokal-interesse vil fortsat være 
drivkraften. Min vision har været, at Foreningen og dens bestyrelse skulle 
være med til at sætte den politiske dagsorden i Kommunen. Jeg kan takke 
bestyrelsen og ikke mindst medlemmerne for at dette er lykkedes! Nu 
gælder det så den politiske dagsorden i Næstved! 
 
Som medlem af Venstre i Fladså - så ved du det blir til noget! 
 
Tak til alle for 3 gode år – og held og lykke fremover! 
 
 
 
Richard Petersen 
 


