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Beretning for Venstre i Fladså 2014 
 

Jeg har lovet bestyrelsen, at jeg i år vil holde en kort beretning og meget af det jeg har på sinde, har jeg 

skrevet om i den nytårshilsen som kom ud og som også var indkaldelsen til generalforsamlingen i aften.  

2013 har været et begivenhedsrigt år i politik, men vi kom ikke ret mange dage ind i 2014 før det nye år 

måske tegner til at blive endnu mere begivenhedsrigt. Mere om det senere.  

Den 19. november var der valg til regions- og byråd. Det var et valg som Venstre har set frem til længe og 

det har siden foråret 2012 været besluttet af medlemmerne at vores Karsten Nonbo skulle stå i spidsen for 

Venstres hold som borgmesterkandidat. 

Det var et valg som Venstre så frem til med en stor tro på, at denne gang skulle det blive til et brud med 94 

års socialdemokratisk styre i Næstved og efterfølgende med en borgmester fra Venstre ved bordenden.  

Troen var bl.a. bundet op på, at vi havde valgt en god borgmesterkandidat som havde et fantastisk hold bag 

sig. Et hold som var kendetegnet ved at være repræsenteret fra hele kommunen og som rummede unge og 

mere livserfarne samt offentligt- og privatansatte og selvstændige. Det var et hold som ingen andre lister 

kunne matche. 

På landsplan fik Venstre fik et flot valg. Der er blevet erobret mere, end der er tabt. Venstre gik frem i 65 

kommuner og i alle regioner. Venstre er nu Danmarks største borgmesterparti.  

Samlet set blev det til en fremgang på knap to procent i forhold til valget i 2009. I alt stemte 26,6 procent af 

vælgerne i 2013 på Venstre. Og i alle frem regioner gik vi frem.  

Venstre fik et godt valg i kommuner og regioner:  

 61 regionsrådsmedlemmer i landets 5 regionsråd  

 2 regionsrådsformand i landets 5 regioner 

 767 medlemmer i landets 98 kommunalbestyrelser  

 48 borgmestre i landets 98 kommuner og 5 rådmænd/borgmestre i København, Aarhus, Aalborg og 

Odense kommuner.  

Sådan gik det bare ikke for Venstre i Næstved. Vi gik tilbage med 0,7 %, men fik da godt nok 1.600 flere 

stemmer end sidste valg. Det sidste tal varmer kun på bankkontoen når der udbetales partistøtte. 

Socialdemokraterne og enhedslisten gik frem, men ikke mere end SF gik tilbage.  
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Ser vi på situationen i det område der dækker over Venstre i Fladså, så gik vi faktisk %-vis tilbage med 0,8. 

Fladså Venstre Stemmer i alt % Difference 

Valgsted 2013 2009 2013 2009 2013 2009   

Everdrup 257 215 611 543 42,1 39,6 2,5 

Næstelsø-Mogenstrup 586 585 1514 1323 38,7 44,2 -5,5 

Snesere (Tappernøje) 574 461 1468 1292 39,1 35,7 3,4 

Hammer-Vester Egesborg 381 346 960 833 39,7 41,5 -1,8 

I alt 1798 1607 4553 3991 39,49 40,27 -0,78 

 

Igen fik vi ca. 190 stemmer flere end ved sidste valg, men da der blev afgivet 560 flere stemmer end ved 

sidste valg. 

I 2009 modtog Venstre 40,3 % af stemmerne i Fladså mod denne gang 39,5 %. 

På valgstederne i Snesere og Everdrup var der fremgang, mens Næstelsø-Mogenstrup og Hammer-Vester 

Egesborg var der tilbagegang. 

Så vi har for Venstre i den gamle Fladså kommune haft en tilbagegang der er lig tilbagegangen for hele 

Næstved kommune, men stadig den del af kommunen hvor Venstre står stærkest. Og det skal vi holde fast i 

og gerne næste gang vinde det tabte tilbage. 

Tilbagegangen var faktisk mindre i gamle Næstved kommune. 

Mens Fuglebjerg og Holmegaard havde fremgang og Suså en større tilbagegang.  

Vores borgmesterkandidat, Karsten Nonbo fik et særdeles flot valg med 4.187 personlige stemmer. Det er 

mere end resten af byrådsgruppe inkl. 1. og 2. suppleanten tilsammen. Historisk set er det også et flot valg 

af Venstres spidskandidat. Af de øvrige kandidater fra Fladså, opnåede Niels True netop stemmer nok til at 

tage det 8. og sidste mandat med 348 personlige stemmer, mens Diego Gugliotta og Kenneth Schneider 

desværre ikke opnåede stemmer nok denne gang. 

Der var også andre der fik et flot valg. Vi må også anderkende at borgmester Carsten Rasmussen fik et flot 

valg med 12.440 personlige stemmer som overgår hvad Henning Jensen fik i 2005. Men det betød også at 

næsten alle Venstre kandidater fik flere personlige stemmer end nr. 2 på liste A.  

Nå, men det er bare tal og det kan ikke skjule at Venstre tabte et mandat og ikke fik borgmesterposten. Det 

blev dog igen et snævert flertal på 16 – 15 og ser man på stemmetallene, så er der faktisk borgerligt flertal i 

Næstved og var der indgået et stort borgerligt valgforbund, så havde det borgerlige valgforbund fået 16 

mandater og dermed mulighed for en borgmester fra Venstre. Det 16 mandat i et stort borgerligt 

valgforbund ville have tilfaldet Venstre og dermed ville vi have holdt status quo.  

Det er så i øvrigt pudsigt, at efter valget kunne RV og DF godt finde sammen i et valgforbund da 

udvalgsposterne skulle fordeles, men det var jo så også til deres fordel. Sådan er der så meget i politik!  

Da resultatet forelå på valgaftenen, uden mulighed for systemskifte i Næstved, tilbød V + C at indgå i en 

bred konstituering mod at få tildelt 3 udvalgsformandsposter i de stående udvalg. Dette tilbud blev 
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imødekommet af Socialdemokraterne hvilket betyder, at Konservative besætter formandsposten i 

Beskæftigelsesudvalget. Venstre besætter formandsposterne i Teknisk Udvalg samt Sundheds- og 

Psykiatriudvalget ved henholdsvis Søren Revsbæk og Kirsten Devantier.  

Valgkampen skal i de kommende måneder evalueres og det skal klarlægges hvad vi skal gøre bedre næste 

gang men selvfølgelig også hvad der fungerede godt. For vi skal allerede have blikket rettet mod næste 

valg. Inden der igen er valg til byrådet, da kommer der valg til Folketinget (inden 15. september 2015) og til 

maj i år er der valg til Europa-Parlamentet, hvor vi fra Venstre i Fladså har opstillet Diego Gugliotta. Vi skal 

bruge foråret på at give Diego et rigtigt godt valg.  

Venstre i Næstved Kommune 

Også i år var Venstre en del af budgetforliget og igen var det med markante fingeraftryk til Venstre. 

Det er altid svært at gøre op, hvem der nøjagtigt har fået hvad i et forlig, idet forliget er sammensat af 

mange partiers ønsker, men Venstre fik stort set alle sine ændringsforslag med i forliget. 

Generelt kan vi sige, at vi igen trak de øvrige partier i blå retning men Radikale og Konservative stod 

udenfor, måske nok af taktiske grunde. 

Når Venstre stemte for budgettet skyldes det naturligvis, at vi fik stort set alle de ændringsforslag, vi havde 

fremsat efter 1. behandlingen, med i det endelige budget. Derfor er det svært at være imod når de 

fremsatte ændringer bliver indarbejdet, end det er, når forslagene bliver nedstemt. Til gengæld har vi haft 

stor indflydelse på den førte politik, hvilket vi ikke havde haft hvis vi havde stået udenfor forliget. 

Der er i budgettet aftale om at igangsætte analyser på en række områder der skal give mulighed for at 

effektivisere den kommunale drift hvilket er en nødvendighed for at få de kommende år i balance. Der er 

udsigt til at der skal findes store besparelser i budgettet i årene fremover.  

Der kommer også udfordringer med faldende børnetal som naturligt ses først i dagpasningen, men senere i 

folkeskolen. Det betyder at der skal ses på strukturen på daginstitutioner, skoler, SFO, klubber mm. Dertil 

kommer indførelse af folkeskolereformen som fra 1. august skal give vores børn en ny og bedre skoledag.  

Også på det tekniske område er der aftalt at godkendelse af ansøgninger fra virksomheder, borgere og 

landbrug skal have 1. prioritet samt afvanding af oversvømmelse af produktionsjord også skal have 1. 

prioritet. 

Generelt er det en fornuftig aftale med fokus på evaluering af den kommunale organisation, indførelse af 

LEAN, altså at se på arbejdstilrettelæggelen, Næstved som bosætningskommune, øget 

konkurrenceudsættelse, skolereformen og daginstitutioner med faldende børnetal, biblioteksstruktur samt 

bygningsanalyse på ældre- og handicapområdet. 

Venstre har fået en ny byrådsgruppe med et par udskiftninger og en ny gruppeformand. Det betyder at 

gruppen skal finde sine ben på ny og medlemmer som har fået nye udvalgsposter.  
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Landspolitik 

Regeringen har lavet historisk mange løftebrud. Man kan ikke tage regeringspartiernes løfter for gode 

varer. For uanset om de giver løfter før eller efter et valg, så bliver løfterne brudt. Ved sidste valg lovede 

regeringspartierne guld og grønne skove til vælgerne. Bjarne Corydon var som stabschef for 

Socialdemokraterne forfatter til de helt urealistiske planer i ”Fair Forandring” og ”Fair Løsning”, der var 

massivt underfinansieret og derfor aldrig blev til noget. De brudte løfter omfatter eksempelvis:  

 Efterlønsreform rulles tilbage.  

 Dagpengereformen rulles tilbage. 

 2 lærere i dansk og matematik fra 0.-3. klasse. 

 Bærbar pc til alle elever.  

 Højst 24 elever i klasserne.  

 2 mia. kr. mere til folkeskolen, som skulle tages fra bankerne.  

 Pris på månedskort sættes ned med 40 pct. i hovedstadsområdet.  

 Pris på alle klippekort sættes ned med 25 pct. i hovedstadsområdet.  

 Pris på månedskort og klippekort sættes ned med 20 pct. i resten af landet.  

 5.000 kr. mere om året i pensionstillæg til folke- og førtidspensionister. 

 2.000 kr. mere om året til alle andre overførselsindkomster.  

 Årlig vækst i det offentlige forbrug på 1,4 pct. i 2012-2015 

 Praktikpladsgaranti. 

 5 mia. kr. mere til sundhedsområdet. 

 Diagnose til alle inden for 1 måned og ingen patienter på gangene.  

 Differentieret moms så sunde fødevarer bliver ’markant billigere’.  

 24-årsreglen, tilknytningskravet og pointsystemet afskaffes. 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har selv indrømmet, at regeringen har lavet ”ægte 

løftebrud” om øremærket barsel til mænd, fordi regeringen droppede øremærket barsel på trods af, at 

regeringen har flertal med Enhedslisten.  Regeringen har brudt en lang række andre løfter fra 

regeringsgrundlaget. Det gælder eksempelvis:  

 Guld og grønne skove for 12 minutters arbejde 

 Betalingsringen om København 

 Øremærket barsel til mænd. 

 Trepartsaftale 

 Begrænse uligheden 

 Udviklingsbistand på 1 pct. af BNI  

 Afstemning om EU-forbeholdene på rets- og forsvarsområderne 

 Overholde høringsfrister 

 Grøn tilskudsordning til energirenovering af boliger i 2013 

 Reformer som øger arbejdsudbuddet med ca. 55.000 personer frem mod 2020. 

 Særlig hjælp til elever, der ikke kan læse, skrive og regne ved afslutningen af 2. klasse.  

 Fri og lige adgang til sundhedsvæsnet. 
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VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET ER VIGTIGT   

EU befinder sig i en brydningstid. I en lang periode efter 2. Verdenskrig har samarbejdet været i konstant 

udvikling og resulteret i økonomisk vækst, men finanskrisen har bragt nye tider. Flere end 25 millioner 

europæere er arbejdsløse, og i flere sydeuropæiske lande har ungdomsarbejdsløsheden nået så højt som 

50 procent.  

Flere end syv millioner unge europæere står uden arbejde - og mange lever uden tro på fremtiden. Det er 

en kæmpe udfordring for vores europæiske samarbejde. Vi skal i fællesskab genskabe væksten i Europa og 

have jobskabelse i centrum. Det gør vi gennem fuldførelse af det indre marked, gennem frihandelsaftaler 

og ved at reducere bureaukrati og lovgivning, der hæmmer i stedet for at understøtte væksten.  

500.000 danske arbejdspladser er afhængige af EU’s indre marked. En frihandelsaftale mellem EU og USA 

vil skabe omkring 24.000 flere job i Danmark. En sådan aftale, eller den tilsvarende, som EU netop har 

indgået med Canada, ville Danmark aldrig have kunnet løfte alene, og det er et klart eksempel på, at vi som 

dansk samfund har gavn af et stærkt og velfungerende EU. 

Hvad end vi taler kriminalitetsbekæmpelse, handel, energipolitik eller bekæmpelse af miljøforurening, så 

har vi brug for fælles europæiske løsninger. Det betyder dog ikke, at alt skal reguleres på europæisk niveau. 

På ingen måde. Men vi har langt flere fordele end ulemper ved et stærkt europæisk samarbejde.  

Vi skal huske, at Europa-Parlamentet er en politisk kampplads. Så længe, der er flertal af socialister, grønne 

og andre grupperinger, så lever drømmen om europæiske skatter og detaljeret lovgivning om alskens dele 

af vores liv. Tag senest diskussionen om lakridspiben. Her var ikke tale om et EU-forslag, men derimod et 

forslag fra en svensk miljøpartist.   

Hvor end vi finder socialister, finder vi tåbelig lovgivning og detailregulering. Det er demokratiets ånd: Så 

længe nogen vælger socialister, eksisterer problemet. Men svaret er ikke EU-modstand - svaret er at sikre 

flere liberale Venstre-folk i EU. Vi bliver jo heller ikke ”folkestyreskeptikere”, fordi vi synes, at regeringen og 

Enhedslisten træffer forkerte beslutninger i Folketinget.  

Vi skal arbejde aktivt for, at EU udvikler sig til vores fordel. Derfor er EP-valget i foråret 2014 vigtigt. Og 

derfor skal vi alle bidrage til at Venstre får et godt valg – inklusive vores egen Diego. 
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Venstre i Fladså 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for at give noget af Jeres fritid til at omdele medlemsblade og 

medlemskort. Det betyder meget for kontakten til medlemmer og for gentegning af medlemmer. 

Og stort tak for indsatsen i valgkampen. Aldrig har vi klistret og opsat så mange plakater som ved dette 

valg. Vi havde til opgave i vores vælgerforening at opsætte ca. 300 plakater og sjældent har jeg oplevet en 

effektivitet i det arbejde – også selvom antallet af ledige lygtepæle blev mindre og mindre. Der lyder også 

ros fra de andre kandidater som ønskede plakater i vores ”sogn”. 

Medlemstallet falder desværre. Vi mister lidt flere medlemmer end vi får af nye. Tak til John Nielsen og Finn 

Nonbo som utrætteligt søger for at alle medlemmer gentegnes. Tak for det store arbejde I har lagt i dette 

arbejde og der er ingen tvivl om at det letter formanden arbejde meget. 

Men stor tak til hele bestyrelsen. Arbejdet for Venstre er noget jo noget vi laver i vores fritid.  

Tillad mig at minde om at kommuneforeningen holder generalforsamling den 27. marts 2013 kl. 19.00 og 

det bliver i Fladså Hallens cafeteria. 

Dette bliver min sidste beretning som formand for Venstre i Fladså. Jeg genopstiller ikke når vi senere i 

dagsorden skal vælge formand. Jeg har været glad for posten og det gode samarbejde med bestyrelsen der 

har været samt arbejdet i kommuneforeningen og de øvrige Venstre vælgerforeninger i Næstved 

kommune. 

Der var mange andre ting jeg kunne have med i beretningen, men det bliver ikke til mere. Tak fordi jeg 

måtte låne jeres ører et øjeblik og med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 


