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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune

Tak for genvalget som formand 
for Venstre i Næstved Kommune 
på generalforsamlingen den 6 
marts. Jeg glæder mig til valg-
kampen til Kommune- og regi-
onsvalget i 2017. 

Jeg håber, at rigtig mange vil 
deltage aktivt i valgkampen, så 
vi i fællesskab kan få et godt 
valgresultat og Kristian Skov 
Andersen kan blive den næste 
borgmester i Næstved Kom-
mune.

Venstre i Næstved Kommune af-
holder opstillingsmøde den 18. 
maj i Herlufmaglehallen vedr. 
valg af kandidater til Kommune-
valget 2017

På det konstituerende møde 
den 23. marts blev Asbjørn Bør-
sting valgt som næstformand, 
Egon Jensen blev genvalgt som 
kasserer og Ulla Malling blev 
genvalgt som sekretær. 

På opstillingsmødet den 6. 
marts blev Kirsten Devantier 
valgt som Venstre i Næstved 
Kommunes eneste kandidat til 
Regionsrådsvalget.

Der er opstillingsmøde vedr. 
valg af ny folketingskandidat 
den 19. juni.

Hans Bay, Formand for 
Venstre i Næstved kommune

Kære medlem

Stemningsbilleder
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Af  Karsten Nonbo

Her i starten af det nye år lyk-
kedes det borgmesteren at over-
bevise en ukritisk presse om, 
at overskuddet for 2016 var på 
mere end 100 mio. kr. Historien 
blev til forsidestof, og så var 
dagsordenen sat: nu skulle der 
bruges penge. Alle var med på 
den. Efter 3 år på vandgrød, ”så 
er der råd til det hele”. Jubel hos 
mange, og forargelse hos de rig-
tig røde over ”de magre år”. 

Og hvad er så sandheden om-
kring økonomien (som desværre 
ikke har den store interesse, når 
det går bedre)? - Jo, den er, at 
det reelle overskud kun er på ca. 
20 mio. kr, heraf 16 fra arbejds-
marked og 16 fra ældrepleje, mi-
nus underskud på samlet 12 fra 
anbringelse af børn, fysioterapi, 
psykiatri og handicap. 

Resten er ”slæbepålæg”, som 
jeg kalder selvforvaltningskonti. 
Det er konti, hvor de enkelte 
udvalg og forvaltninger selv må 
overføre penge mellem regn-
skabsårene. En ganske fornuft 

ordning, som giver fleksibilitet, 
muligheder for opsparinger og 
fornuftige investeringer på ret-
te tidspunkt. Vi kender alle den 
modsatte historie fra militæret, 
”som skal køre benzinbudget-
tet op sidst på året for at bruge 
pengene og ikke blive reduceret 
i næste års budget”. - Hvis hi-
storien er sand, så er den i hvert 
fald før min tid i Folketinget som 
formand for Forsvarsudvalget. 

Al den slæbepålæg stammer 
bl. a. fra mindreforbrug på Ring 
Øst og Ring Syd. Sidstnævnte er 
jo kommet godt igang og bliver 
færdigt her til efteråret - endda 
med en ekstra etape mellem 
Englebjergvej og Parkvej. Endvi-
dere er vi bag ud med at bygge 
trafiksikre skoleveje, cykelstier, 
parkeringshuse m.v., så de pen-
ge skal nok blive brugt - men 
heldigvis til noget fornuftigt og 
blivende. Der er endda blevet 
råd til at tilbageføre 15 mio. kr. til 
folkeskolerne og nedsætte dæk-
ningsafgiften 2 promille. Det var 

ikke sket med en ren rød rege-
ring i Næstved. 

Jo, det er godt, at det går bed-
re, men det var da bedre, hvis 
det gik godt. Derfor skal vi ikke 
blive for forårskåde og hoppe 
med på unødigt forbrug. Alene 
Beskæftigelsesudvalget har et 
forbrug, som svarer til, at der 
kan bygges en Arena, som beta-
les kontant pr. måned. 

Der er fortsat meget at tage 
fat på, men stram styring de sid-
ste 3 år har bragt os langt. 

V.h. Karsten Nonbo 

overskud i kommunen 
er slæbepålæg

4



5

Teknisk Udvalg: 3½ år 
med store resultater

Her, næsten 3½ år inde i valg-
perioden, må det være tilladt at 
gøre lidt status: Hvordan er det 
gået?

I Teknisk Udvalg har vi nået rig-
tig mange ting, og hyppigst i god 
enighed i udvalget. Vi har holdt 
budgetterne og endda sparet 
33½ mio. kr. på kollektiv tra-
fik. Hvilket også er grund til, at 
jeg mener byrådet nu, med god 
samvittighed kan bevilge ekstra 
6 mio. kr., så vi kan dels beholde 
de nuværende busser, dels ud-
vide med 3 ruter i landområdet. 
Unge skal nemlig kunne passe 
en uddannelse i Næstved, selv-
om man bor på landet.

Vi har, tror jeg, jeg kan tillade 
mig at sige, også oparbejdet et 
godt forhold til landbruget og 
Gefion, som nu har en tættere 
kontakt med forvaltningen end 
før. Det er min opfattelse, at der 
nu gennemføres og planlægges 
miljøtiltag sammen med land-
bruget, snarere end imod land-
bruget.

Vi har fået principielle ja til sto-
re planer om naturgenopretning 
i Susåen (og ja, man sparer også 
nogle penge til kloakering) og 
der arbejdes videre med Å-bad 
ved Maglemølle. Begge dele no-
get, der for et par år siden ville 
have lydt som uforståelig frem-
tidsmusik.

Det ville de to P-huse som skal 
bygges på hhv. Grønvej og Tjæ-
regrunden også, men arbejdet 
skrider frem, ligesom det gør på 
Ring Syd. Her valgte vi i øvrigt at 
ansætte en person kun til kon-
trollere det projekt og det lønner 
sig: Arbejdet og økonomien for-
løber planmæssigt.

Vi fik Byrådets ja til at købe 
”Feriekolonien” på Enø. Noget 
mange venstrefolk var imod, 
men hvor jeg nu hører fra flere 
og flere – også venstrefolk - at 
når det nu skulle være, var det 
i grunden godt at det var kom-
munen som købte.

Vi fik styr på flextur, nu Land-
flex, før den tikkende økono-
miske bombe eksploderede i 
udvalgets budget, så alle i land-
området stadig har et tilbud om 
offentlig trafik. Ja, selv det tidli-
gere udvalgs opsparede under-
skud på vintertjenesten er høvlet 
af, men der skyldes takken nok 
mest Vorherre, der lod os have 
milde vintre.

Der har også været en ny og 
høj grad af borgerinddragelse, 
ved at Teknisk Udvalg er taget 
rundt i kommunen, for at høre, 
hvad borgerne har på hjerte. 
Og, så har jeg slet ikke nævnt 
affaldsplan, fællesregulativ (der 
blev taget af bordet igen), be-

sparelse på Park og Vej, 3-timers 
parkering i centrum og der ikke 
lukkes for kørsel i bymidten mv. 
Og, så fik vi genåbnet Kalbyris-
vej. Hvem skulle have troet det 
for 4 år siden.

I administrationen har Teknisk 
Udvalg ”overlevet” et rend af 
ledere. I denne periode har vi 
haft 4 tekniske direktører og 6 
centerchefer. Jo, der har været 
gang i svingdøren, men det er nu 
næppe udvalgets skyld.

Alt i alt, synes jeg de 3½ år til 
nu er gået fornuftigt og sikkert – 
og med liberale aftryk. Ligesom 
det er absolut tilfredsstillende 
at stå i spidsen for et udvalg, 
der har samarbejdet fra liste Ø 
til DF – også selvom vi engang 
i mellem har måttet stemme om 
tingene.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Af Søren Revsbæk, Formand for Teknisk Udvalg 
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et stærkere 
Næstved sygehus
Fremtidig profil for Næstved Syge-
hus så det udvikles til et velfun-
gerende specialsygehus. Det var 
beslutningen i budgetaftalen for 
2017.

Udviklingen af Næstved Syge-
hus har været til beslutning i re-
gionens forretningsudvalg og skal 
endelig vedtages på regionsråds-
mødet senere på måneden.

Udgangspunktet er fortsat den 
profilbeskrivelse for Næstved Sy-
gehus, der blev vedtaget af re-
gionsrådet den 7/1 2016 men nu 
med yderligere funktioner, når 
Sygehusplan 2010 er gennemført. 
Der bliver nemlig placeret yder-
ligere funktioner, ligesom flere 
funktioner skal være på sygehu-
set længere tid end først planlagt.

Onkologien (kræftbehandling) vil 
stadig fylde meget. Man forventer 
at Strålefunktionen vil fortsætte 

til 2030, ingen ved hvordan man 
så behandler kræftsygdomme. 
Mange af de specialiserede funk-
tioner, der hører med til behand-
ling af kræft, enten som strålebe-
handling eller som kemoterapi, 
vil stadig være at finde mange år 
frem i tiden.

Flere senge 
end de oprindelige
Et af de nye tiltag er planlagt Uro-
logi, som oprindelig skulle flyttes 
til Slagelse. Det bliver nu Næst-
ved, og dermed også ekstra sen-
ge ca 10-11. 

Stadig fuld fart på Ortopædkirur-
gien, knæ, hofter. Tand og mund-
kirurgi.

Stærk profil på kronikergruppen, 
Kol og Lungemedicin.

Medicinske sygdomme (specia-
liseret behandling) dog ikke pa-
tienter, som også har brug for 
kirurgisk behandling.

Næstved Sygehus varetager des-
uden specialiserede behandling 
(regionsfunktioner) inden for en 
række specialer.

Der vil bl.a være, Enhed for tvær-
faglig udredning og behandling 
(multisyge), Dialyse, Tværfaglig 
smerteklinik, Neurorehabilitering 
af hjerneskadede, Præhospitalt 
Center med ca.200 ansatte og 
lægeambulance, døgnåben ska-
deklinik.

Jeg har kun ganske kort redegjort 
for nogle af mange funktioner, 
som fremover vil være på vores 
sygehus. Der skal stadig arbejdes 
på, at flere og flere funktioner 
kan og skal ligge på sygehuset. 
Jeg mener stadig, at alt der ikke 
er akut godt kan ligge tæt på bor-
gerne, jeg synes bestemt, at vi er 
nået et godt stykke videre end 
plan 2010.

Kirsten Devantier
Regionsrådsmedlem og 

gruppeformand

Flere og flere brikker 
falder på plads

Af Kirsten Devantier fmd. Sundhed – og Psykiatriudvalg , Byråds – og regionsrådsmedlem
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De fleste snakker om det, men 
Næstved Kommune og Region 
Sjælland gør noget ved det – 
samarbejder på tværs til gavn for 
borgeren og samfundet.

Integreret Psykiatri har siden 
2015 været et formaliseret samar-
bejde mellem Næstved Kommune 
og Psykiatrien Region Sjælland. 
Formålet er at sikre samtidighed 
og helhed i de indsatser, som 
henholdsvis kommune og region 
tilbyder mennesker med psyko-
sociale problemstillinger.

Konkret betyder det dette, at 
Socialpsykiatrien i Næstved kom-
mune og Distriktspsykiatrien og 
Psykiatrien Region Sjælland bor 
i samme hus - Psykiatriens Hus 
Næstved.

Det er grundtanken i tilbuddet, 
at et tæt samarbejde giver sam-
menhæng og helhed for borge-
rens forløb. Samarbejdet giver 
mulighed for i højere grad at sæt-
te borgeren i centrum.

Oprindelig var målgruppen for 
projektet begrænset til de kom-
plekse patient/borgerforløb og 
de unge indenfor aldersgruppen 
18-26 år. I januar blev målgruppen 
udvidet til at omfatte alle borgere 
med et tilbud både i kommune og 
region. Atter her i 2017 er grup-
pen udvidet væsentligt. Princip-
pet om ”et ben i hver lejr” samt 
at det skal være formålstjenligt 
gør, at vi har udvidet gruppen af 
borgere.

Er man på offentlig forsørgelse i 
mange år, har det stor betydning 
for den enkelte borger, men også 
for samfundet som helhed.

Projektet er det eneste af sin 
art og fortjener en større udbre-
delse, derfor er der sendt en an-
søgning til A.P. Møller Fondens 
program med fokus på initiativer 
på socialområdet.

RUC er koblet til projektet i for-
hold til forskningsdelen, der ved-
rører evalueringen af projektet.

Ingen tvivl om at integreret 
psykiatri er vejen frem og et godt 
eksempel på at samarbejde på 
tværs gør en forskel for borgeren 
og dermed også for samfundet.

Kirsten Devantier

Næstved er med 
i demensnetværket
Målrettet pleje til mennesker 
med demens. Sundhedsstyrelsen 
afprøver en model for målrettet 
pleje af beboere på plejecentre 
med demens og adfærdsmæssige 
og psykiske symptomer ved de-
mens. Modellen giver personalet 
værktøjer, der sikrer at indsatsen 
overfor borgeren er skrædder-
syet den enkeltes behov og ad-
færd. Afprøvningen foregår fra 2. 
januar 2017 til 31. maj 2018, på 4 
plejecentre i kommunen og yder-
ligere 20 plejecentre fordelt på 
fire andre kommuner.

De borgere der deltager i pro-
jektet, er beboere på plejecen-

tre, der lider af demens eller 
beboere med funktionsnedsæt-
telse, hvor der er mistanke om 
demens. Det primære formål er 
at reducere forekomsten og gra-
den af adfærdsmæssige og psy-
kiske problemer og dermed for-
bedre borgerens livskvalitet.

ruter til mennesker 
med demens
Som menneske med demens er 
det vigtigt fortsat at være fysisk 
aktiv, og derfor vil vi etablere en 
rute, så man kan fastholde sin 
identitet med kendte aktiviteter. 
Ruten kan etableres i forskellige 
niveauer eksempelvis 3, hvor 
niveau 1 kan bruges af alle og 

niveau 3 kræver flere adfærds-
mæssige funktioner. Rammerne 
for ruten skal sikre, at menne-
sker med demens og deres på-
rørende oplever at de kan fær-
des trygt og sikkert udendørs, 
da fysisk aktivitet og motion i 
hverdagen er med til at forsinke 
udviklingen af symptomer ved 
demens og bidrage til øget livs-
kvalitet.

I den indledende fase er men-
nesker med demens og deres 
pårørende blevet inddraget, så 
ruterne kommer til at matche 
behov og ønsker.

Kirsten Devantier formand 
for Sundhed og Psykiatri

Forbedret samarbejde
 gavner borgerne

Nyt tættere samarbejde mellem Næstved og Region Sjælland

positive historier fra hverdagen

Af Kirsten Devantier fmd. Sundhed – og Psykiatriudvalg , Byråds – og regionsrådsmedlem
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Da byrådsgruppen for snart 4 
år siden skulle konstitueres, var 
Teknisk Udvalg ombejlet, men der 
var sandelig ikke nogen lang kø 
for at få plads i Beskæftigelses-
udvalget, med ansvar for ledige, 
kontanthjælp, førtidspensioner, 
flygtninge m.v. Pilen endte så til 
sidst med at pege på underteg-
nede, måske fordi jeg havde prø-
vet det område før.

Det område i kommunen er 
både stort og slet ikke let. Vi har 
oplevet både en 3-dobling af pris 
på flygtningeboliger og et under-
skud på 57 mio. kr. Hvad der har 
undret mig i den forbindelse, er 
den lethed, hvormed de ansvar-
lige embedsmænd synes bare at 
vifte ansvaret af skulderen med 
et ”nå ja,” og ”det er jo svært 
styrbart.” Ja, det må man sige.

Som udvalgsmedlem har Be-

skæftigelsesudvalget været lidt af 
en modsætning mod Teknisk Ud-
valg. Hvis man må sige det direk-
te: Der er styr på tingene (eller vi 
prøver i hvert fald) i Teknisk Ud-
valg, men det har været vanske-
ligt at få styr på tingene i Beskæf-
tigelsesudvalget. Det er også et 
langt større og mere komplekst 
område, men der var også en vis 
træghed i det socialdemokratiske 
flertal til at forstå, at noget må 
gøres. Måske har man sagt: Det 
er den konservative Anette Brix´ 
ansvar, så det gør ikke noget hvis 
det sejler lidt.

Sejlene er dog ved at blive re-
bet. Der er kommet ny Arbejds-
markedschef sidste år, vi har ind-
ført aktivering med ”no cure – no 
pay,” vi har vedtaget en ny sam-
let aktiveringspolitik. Og, budget-
tet er i bedring.

Som liberal mener jeg langt fra 
vi er i mål endnu. Efter min me-
ning skal alle på kontanthjælp i 
aktivering, eller i det mindste i et 
tilbud, hvor man skal møde hver 
dag.  Det samme gælder de flygt-
ninge, som skal bo i Næstved.

Vi skal også have flere på før-
tidspension, i stedet for at træk-
ke dem gennem det ene akti-
veringsforløb efter det andet, 
uden nogen udsigt. Dette er der 
nu lagt et politisk loft på, nemlig 
maks. 2 forløb (i sjældne tilfælde 
3 forløb). Opgaven i Beskæftigel-
sesudvalget er langt fra løst, men 
der er lys for enden af tunnellen 
og med VLAK-regeringens løfter 
om færre regler, går det forhå-
bentligt endnu hurtigere med at 
få folk i arbejde, fremfor passiv 
forsørgelse.

Søren Revsbæk

Kredsbestyrelsen arbejder i 
denne tid benhårdt for at finde 
kandidater til opstillingsmødet d 
19.juni 2017.

Vi har i skrivende stund flere 
kandidater, som har meddelt, at 
de gerne vil være emner til op-
stillingsmødet. Så vi ser fortrøst-
ningsfuldt frem til opstillingsmø-
det, hvor I medlemmer sammen 
med os skal finde den helt rigtige 
Folketingskandidat for Venstre i 
Næstvedkredsen. Jeg vil samti-
dig opfordre Jer medlemmer til at 
prikke os på skulderen, hvis I ken-
der til nogen, som I tænker vi skal 
tage en dialog med, nogen som 
kunne tænkes at være emner til 
opstillingsmødet. Vi er jo i fasen, 

hvor alle muligheder skal i spil.
Ud over opstillingsmødet arbej-

der vi også med Grundlovsmødet 
d. 5. juni på Broksø gods.

Næstvedkredsen er i år alene 
om arrangementet, da Venstre 
i Faxe har valgt at holde deres 
eget Grundlovsmøde. Ikke fordi 
de var utilfredse med samarbej-
det, men fordi de ville prøve en 
ny form, som ikke harmonerede 
med vores ønsker om et Grund-
lovsmøde.

Vi prøver med nye tiltag at ska-
be et arrangement for hele fami-
lien.

I den forbindelse vil det være 
dejligt, hvis nogle af jer medlem-
mer har ideer og meget gerne tid 

til at give en hånd med det prakti-
ske i forbindelse med Grundlovs-
mødet.

I er altid velkomne til at kontak-
te Kredsbestyrelsen med ris eller 
ros og gode ideer.

Jakob Mols

Kredsbestyrelsen
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Af Jakob Mols, Kredsformand, Venstre i Næstved

status for Beskæftigelsesudvalget: 
Underskud på vej til bedring
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KANdidAt-
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Hermed følger præsentation 
af nogle nye kandidater til 

KV17 i Venstre Næstved. 

i den næste udgave af 
medlemsbladet vil alle 

kandidater til Kommunevalget 
og regionsrådsvalget på 

Venstre i Næstved kommunes 
liste blive præsenteret.

– vi ønsker alle vores læsere 
en god læsning!
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Borgmesterkandidat: 

Kristian skov-Andersen

Kære medlemmer af Venstre i 
Næstved. Efter en vinter med 
Trump og Erdogan samt mod-
vind på Christiansborg længes 
vi mod foråret. Lokalt lykkes 
det heller ikke denne gang at 
skabe det helt store valgfor-
bund. Valgkampen er fortsat 
helt åben, og det må gerne 
stå klart for enhver, at der skal 
kæmpes hårdt for den efter-
tragtede valgsejr. 

Vi ønsker at få ansvaret, så 
vi kan gøre Næstved til den 
største og bedste by på Sjæl-
land udenfor hovedstadsom-
rådet med et stort spektrum 
af oplevelser, uddannelser og 
arbejdspladser. Næstved skal 
rumme alt hvad vores egne og 
tilflyttende borgere behøver og 
ønsker, og skal placere sig som 
en metropolen mellem Køben-
havn, Odense og Hamborg.

Det kræver et magtskifte væk 
fra den relative stilstand, som 
socialdemokraterne indtil vide-
re fastholder Næstved i.

Kan private virksomheder 
løse borgernære opgaver?
I Region Sjælland har vi landets 
første private fødeklinik, Stor-
kereden. Her er mere end 200 
babyer kommet godt til verden. 
Folk fra København tager hertil 
og lader familieforøgelsen fore-
gå i gode og trygge rammer. 

Rød blok nærer fortsat dyb 
mistro og modvilje mod privat 
virksomhed. Men når selv bør-
nefødsler på bedste vis kan 
håndteres af en privat virk-
somhed, burde diskussionen 
om privatisering og udlicitering 
efterhånden komme op på et 
voksent niveau.

Vi behøver blot at nævne Skat, 
PostNord, DSB og de mange 
stressede medarbejdere i Ar-
bejdstilsynet for at minde om 
det offentliges kvaler med drift, 
overblik og ledelse. Indholdet i 
venstrefløjens angreb er værre 
end tom snak. Og privat opga-
veløsning skal fortsat være en 
del af vejen til at vi får mest 
kvalitet for pengene.

Næstved - 
en mønsterkommune?
Næstved kan kaldes et studie 
i socialdemokratisk kommu-
nalpolitik. Borgmesterkontoret 
har ikke været delt med andre 
partier, så her ses socialdemo-
kratiets formåen i sin reneste 
form.

Og hvad er der så at prale 
med? Hvad er magten blevet 
brugt til? Gode skoler? Højt 
velfærdsniveau? Veludbygget 
infrastruktur? Sundhed? Fra-
vær af  ungdoms- og bande-
kriminalitet? Mange offentlige 
arbejdspladser indenfor sund-

hed og forsvar? Det er svært at 
påpege, hvor Næstved skiller 
sig positivt ud. Ja, vi har fået en 
fin ringvej, men en sådan fin-
des allerede i mindre byer end 
Næstved.

I Venstre mener vi at ”velstand 
skaber velfærd”. Rød blok po-
stulerer det modsatte: ”Vel-
færd skaber velstand”. Men 
Næstved er reelt et eksempel 
på, at fokus på velfærd frem 
for velstand har skabt ringere 
velfærd.

Venstres mission er, at højne 
velstanden via bedre vilkår for 
erhvervslivet, en ambitiøs sko-
lepolitik og en effektivt drevet 
kommune. Visionen er, at der 
skal lægges mærke til Næstved 
af de rigtige årsager. At vi skil-
ler os ud, fordi vi giver vores 
borgere nogle ekstraordinære 
muligheder i tilværelsen, og 
fordi virksomheder, turister og 
tilflyttere nyder at være og ud-
folde sig her. Næstved har mu-
ligheden for at være det sted, 
man ikke kører forbi. Men det 
kræver en ny kurs i vores kom-
mune, at give mulighederne liv. 

Med venlig hilsen Kristian 
Skov-Andersen

mens valgprogrammet 
skrives færdigt

KANdidAt-

præsentation 

KV17
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Kandidat: 

dennis ejsenhardt paustian

Jeg besluttede mig i 2016 
for, at involvere mig i politik 
og troppede forventnings-
fuldt op til ”Venstre i Suså og 
Holmegaard”s generalforsam-
ling. Efter en hyggelig aften 
endte det med, at jeg steg med 
på toget og så har tingene el-
lers taget fart. Blandt andet 
har jeg været næstformand for 
denne vælgerforening. 

I min ”læretid” i Venstre har jeg 
efterhånden lært organisatio-
nen og de forskellige menne-
sker at kende, hvilket har væ-
ret en meget spændende rejse 
og jeg har gjort mit bedste for 
at bidrage med de erfaringer 
og kompetencer jeg har. 

Mit erhvervsaktive liv har ho-
vedsageligt drejet sig om salg, 
marketing og konsulentarbej-
de. 

Dog har jeg prøvet mig selv af i 
mange forskellige retninger, in-
den jeg kom til dette hverv. For-
uden, at være uddannet brand-
mand og holdleder i Brand og 
Redning, har jeg også arbejdet 
som lastbilchauffør, butiksan-
sat og montør. 

Helt privat har jeg de sidste 17 
år været bosiddende i Næstved 
kommune, hvoraf de sidste 8 

år har været i Fensmark med 
min viv og søn. Min fritid er me-
get aktiv med triatlon og fami-
liens fælles fristed, nemlig vo-
res båd, der ligger i det skønne 
Karrebæksminde. 

Politisk ønsker jeg, at Næstved 
kommune skal være en bedre 
udgave af sig selv, hvor vi tør 
udnytte og fremelske områ-
dets styrker og få rettet op på 
de områder, der halter. Skole-
området er et godt eksempel 
på, at tidens mange forskellige 
forsøg på at spare penge, ho-
vedsageligt har resulteret i en 
presset og underbemidlet fol-
keskole, der ikke er konkurren-
cedygtig med de private tilbud. 

Karrebæksminde er derimod 
én af kommunens mange styr-
ker. Dette unikke område og 
levende miljø, bidrager til, at 
utallige turister og borgere kan 
komme og få tanket gode og 
glade stunder i sjæl og sind. 

Til det kommende valg stiller 
jeg op som kandidat til KV17 og 
jeg lægger 100% ind i arbejdet 
for, at Næstved kommune får 
en ny borgmester og Venstre 
får et stærkt valg – fordi vi kan! 

De bedste hilsner
Dennis Ejsenhardt Paustian

en ny stemme fra 
Fensmark i Holmegaard 

Mail: Dennisejsenhardt@hotmail.com

KANdidAt-

præsentation 

KV17
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Kandidat: 

linette Bach 

I 18 år har jeg trådt mine barne- 
og ungdomsår i Fensmark, si-
denhen i Næstved.

Jeg er uddannet inden for kon-
tor- og sundhedssektoren.
Jeg er 48 år og har 2 drenge på 
henholdsvis 16 og 22 år, som 
jeg blev alene med i 2009, da 
deres far tabte kampen mod 
sygdom.

Jeg arbejder som redaktør på 
en lokal byportal. Jeg grund-
lagde for 2,5 år siden face-
booksiden Nye & Gamle Fens-
mark, hvor jeg i dag har 2.200 
følgere. Siden blev en meget 
stor succes, så den måtte ud-
bygges, og dette resulterede i 
hjemmesiden Fensmarkby.dk. 

Hvis tidsplanen holder, så ud-
kommer min første bog i juni 
måned, og vil have titlen ”Erin-
dringer fra en svunden tid”. Hi-
storier som jeg selv har hentet 
ude i hjemmene. 
Næste bog skulle meget gerne 
ligge hos trykkeriet i oktober 
2017.

Lokalpolitik handler for mig om, 
hvad jeg kan bidrage med til lo-
kalområdet, og de områder jeg 
brænder for. Jeg brænder især 
for bevarelsen af vores kultu-
relle værdier og udviklingen i 
området. 

På baggrund af ovennævnte vil 
jeg mene, at jeg er en særdeles 
god ambassadør, for at skabe 

grobund for bevarelse af kul-
turarven i området. Vores kul-
turarv er med til at skabe bl.a. 
visuelle oplevelser, og er med 
til at erindre os om om en for-
gangen tid. 

Hvis ikke disse unikke kultur-
skatte bevares, så vil historien 
være svær at bære videre til vo-
res efterkommere.

Hvad angår vores havnemiljø 
i Næstved, så synes jeg helt 
klart, at det vil kunne forbed-
res. Næstved Havnepromenade 
skal summe af liv. Desuden 
skal området ikke ligne et Fort 
Knox, hvor man nærmest bliver 
bedt om at forlade stedet, in-
den man overhovedet har en-
treret. Visuelt blever der indi-
rekte sagt ”STOP”, og jeg synes 
helt klart, at der er opstået en 
misforstået tolkning af ordet 
”havnemiljø”. 

Det kan vi simpelthen ikke 
være bekendt, hverken overfor 
vores borgere eller overfor vo-
res besøgende. 

Mange har spurgt til mit kom-
mende kandidatur for Venstre!
Jeg har ganske enkelt sagt ”ja 
tak”, fordi jeg gerne vil være 
med til at gøre en forskel, på 
den ene eller anden front. 

En forskel kan bla. være, at 
lytte til vælgerne. Jeg tror folk 
der kender mig ved, hvad jeg 
siger og giver udtryk for, hvad 

jeg mener og tror på. Tror også 
folk ved, hvad jeg bærer med 
mig i rygsækken. Her tæn-
ker jeg på empatien for andre 
menneskers ve og vel. 

Jeg tror også, at de der kender 
mig ved, at jeg evner stabilitet, 
undren, nysgerrighed, ærlighed 
og gå på mod. 

På baggrund af bl.a. oven-
nævnte, mener jeg at være en 
værdig kandidat ved det kom-
mende kommunalvalg. 

For mig er det vigtigt at være 
jordnær, empatisk og have ev-
nen til at kommunikere med 
andre på et plan, hvor man 
gør sig forståelig og troværdig. 
Desuden mener jeg at have en 
bred kontaktflade i området. 

Jeg mener selv, at jeg med fens-
markby.dk og mine kommende 
bogudgivelser har vist, at jeg 
går helhjertet ind i et projekt, 
uden at give op!

Jeg synes, det er på tide, at 
vi giver plads til nye kræfter i 
kommunen, og ser tingene fra 
en anden vinkel. 

Linette Bach

Ny kandidat for Venstre

KANdidAt-

præsentation 
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Kandidat: 

rico Carlsen

Jeg hedder Rico Carlsen og har 
boet i Fuglebjerg de seneste otte 
år. Oprindelig kommer jeg fra 
Fladså og har desuden boet ti år 
i Næstved by, så jeg har et godt 
og bredt kendskab til de forskel-
lige nærmiljøer i kommunen.

Jeg er 45 år og arbejder til dag-
ligt som lærer på en mindre pri-
vatskole i lokalområdet. Efter 
siden sidste sommer at have del-
taget i lørdagsmøderne, hvor vi 
har udarbejdet Venstres valgpro-
gram for KV17, valgte jeg at sige 
ja til opfordringerne til at stille 
op som kandidat.

Det valgte jeg ikke mindst, fordi 
jeg mener, at vi i Venstre i Næst-
ved har et bredt udvalg af kandi-
dater med en stor erhvervsmæs-
sig spredning og dertil hørende 
ekspertise inden for forskellige 
politiske temaer. Som Venstre-
kandidat i Næstved er man en 
del af et rigtig stærkt hold! På 
det hold mener jeg med mine 
mange års erfaring fra arbejdet 
som lærer at kunne bidrage med 
relevant viden om et af valgets 
store temaer – skolerne. Og i 
bredere perspektiv med et godt 
kendskab indefra til området 
Børn og Unge generelt.

Mit helt klart største mål for val-
get er at få en Venstreborgme-
ster i Næstved, og til det formål 
har vi heldigvis en meget dygtig 
og kompetent kandidat i Kristian 
Skov. Med uafbrudt socialdemo-
kratisk styre lige siden verdens-
krigen – den første – er S-kultu-
ren sivet ind i samtlige sprækker 
på rådhuset, og det kan kun blive 
bedre med forandring. 98 år må 
være nok (læs: er alt for meget). 

Men derudover er der tre ting, 
som jeg vil have særlig fokus på.

skolerne (og den kommunale 
service i almindelighed)
Det er meget moderne, at ”ting 
skal tales op”, og jeg er da også 
enig i, at det har en betydning 
for vores opfattelse, hvordan vi 
snakker om sagerne. Men det 
ændrer ikke på, at uanset or-
dene som bruges, er der en 
sammenhæng mellem budgettet 
og resultatet. Det nytter ikke, 
at man som nu i en fin rapport 
for Næstved skolevæsen har 
indskrevet et mål om, at testre-
sultaterne for Næstveds skoler 
”skal ligge over gennemsnittet”, 
når Næstved samtidig er den 
kommune, der bruger syvende-
færrest penge pr. skoleelev (nr. 
92 ud af 98 kommuner). Bespa-
relser på skoleområdet fører i 
den nuværende situation blot til 
en nedadgående spiral. Det er 
nødvendigt at tilføre flere penge 
til vores børns uddannelse, hvis 
skuden skal vendes. 

Når det er sagt, er der også en 
del at hente ved at flytte fokus 
til, hvad der rent faktisk sker 
konkret ude i klasselokalerne, 
og omvendt se på, om unødig 
dokumentation, som hverken 
efterspørges af elever, forældre 
eller ansatte, kan fjernes. 

Det med at lytte mere til ”man-
den/kvinden på gulvet” er ikke 
specielt for skolerne, men noget, 
som vi generelt bør gøre mere 
brug af i de forskellige grene af 
kommunen. Det er nødvendigt, 
at vi får en realistisk sammen-
hæng mellem de målsætninger, 
der skrives ind i flotte rapporter, 

og virkeligheden. I modsat fald 
er vi faktisk bedre tjent uden 
konsulenternes arbejde.

erhverv
Hvor skal pengene komme fra? 
Jeg tror på, at et bedre erhvervs-
klima i Næstved Kommune kan 
skaffe flere indtægter og ar-
bejdspladser til kommunen. Det 
er ikke alle på kontanthjælp, 
som vi realistisk set kan få i ar-
bejde, men nogle kan vi få i job. 
Hver gang vi får flyttet bare én 
person fra kontanthjælp og i ar-
bejde, mindskes udgifterne og 
skattegrundlaget øges. 

Hele kommunen 
– både by og land
Det er vigtigt, at vi har fokus på 
erhverv, foreningslivet og kultu-
ren i bred forstand i alle dele af 
Næstved Kommune. Nogle ting 
er det smartest ligger inden for 
byskiltet, andre ting kan lige så 
godt eller bør hellere ligge uden 
for. Noget af det, som vi faktisk 
kan være stolte af i Næstved, 
er fritidsmulighederne for børn, 
unge og voksne. Både den del 
af tilbuddene, som kommunen 
direkte står for, men også de 
tilbud, der klares af mange fri-
villige rundt omkring. Dette for-
enings- og kulturliv skal bevares 
og udbygges. 

Rico Carlsen

Ny kandidat til Byrådet

KANdidAt-
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Kandidat: 

sebastian mylsted-schenstrøm

derFor vil jeg være folketings-
kandidat for Næstvedkredsen 

Vil du have mindre barnepige-
stat, mere fokus på kernevel-
færd og en utrættelig og lang-
tidsholdbar arbejdskraft for 
Næstvedområdet, så bør du 
overveje at stemme på mig ved 
det kommende opstillingsmø-
de til folketingskandidat. 

Jeg vil gøre en indsats. Da jeg 
meldte mig ind i VU og Venstre 
for efterhånden 9-10 år siden, 
gjorde jeg det af to grunde. 
Dels fordi jeg brænder for at 
trække Danmark i en liberal 
retning. Dels fordi jeg brænder 
for Næstvedområdet og vores 
fælles fremtid. 

Jeg mente dengang - og gør 
det stadig i dag - at hvis man 
mener noget bør være anderle-
des, så må man arbejde aktivt 
for det. Det vil jeg, og jeg er 
parat til at lægge den arbejds-
indsats, der skal til for at blive 
valgt for Næstvedkredsen. 

mine liberale værdier 
Helt kort står jeg for klassiske 
liberale værdier - frihed til for-
skellighed, frihed under ansvar 
og at det skal kunne betale sig 
at gøre en indsats. 

Jeg tror på, at folk skal gives de 
samme muligheder men ikke 
på, at man med vold og magt 
skal nå de samme resultater.

 

Hvis vi sørger for, at folk får en 
god start på livet, så kan me-
get spares økonomisk og ikke 
mindst vindes menneskeligt. 
Derfor mener jeg, vi skal op-
prioritere den tidlige indsats 
overfor børn og unge - først og 
fremmest ved at tilbyde dem 
den bedst mulige skolegang og 
videre uddannelse. 

Jeg tror på, at vi skal fremme 
ambitioner og virkelyst fremfor 
at bremse folk i lighedens tegn 
- naturligvis uden at glemme 
dem, som er mindre heldigt 
stillede. 

Jeg tror på frisind. Men vi skal 
turde holde fast i, at nogle vær-
dier er bedre end andre. Dan-
mark bygger på et fundament 
af frisind og demokrati, og vi 
skal ikke blive så tolerante, at 
vi tolerer intolerante kræfter, 
som prøver at fratage os disse 
kvaliteter. 

Endelig tror jeg på fremtiden. 
Jeg er sikker på, at hvis vi hand-
ler ansvarligt og med rettidig 
omhu, så står både Danmark 
og Næstvedområdet overfor en 
lys fremtid - en fremtid som jeg 
gerne vil gøre mit for, at vi når. 

For Næstvedkredsen står disse 
5 punkter højest på min dags-
orden: 
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1. Vi skal have færdiggjort mo-
torvejen fra Rønnede til Næst-
ved. Pengene til sidste del af 
motorvejen skal afsættes og 
øremærkes hurtigst muligt. 

2. Vi skal have igangsæt tvær-
motorvejen fra Næstved til 
Slagelse og Kalundborg. En 
bedre sammenbinding af Syd-
vestsjælland vil være gavnlig 
for både bosættelsen og til-
væksten af arbejdspladser. 

3. Vi skal sikre landbruget gode 
arbejdsvilkår gennem fornuf-
tig og afbalanceret miljølov-
givning. Ikke stille krav bare 
fordi det lyder godt, eller 
fordi miljøorganisationer øn-
sker dem. 

4. Hurtigt internet til alle dele 
af kommunen. En hurtig in-
ternetforbindelse er i dag en 
fundamental nødvendighed 
for udvikling, og det er infra-
struktur på niveau med veje 
og togskinner. 

5. Femernbæltforbindelsen skal 
etableres hurtigst muligt. Der 
skal fortsat lægges pres på de 
tyske myndigheder, således 
at projektet ikke forsinkes 
yderligere. Femernbæltfor-
bindelsen er en kæmpe mu-
lighed for Næstedområdet, 
så den skal vi have endeligt 
vedtaget og gennemført. 

min politiske baggrund 
Efter en håndfuld år i VU som 
både bestyrelsesmedlem og 
formand - og dermed som VU-
repræsentant i Venstre - blev 
jeg opfordret til at stille op til 
kommunalvalget i 2013, og det 
har resulteret i, at jeg i dag 
sidder i byrådet for Venstre i 
Næstved. 

Det har været en stor oplevelse 
og et privilegium, som har givet 
mig appetit på mere politisk ar-
bejde. 

Derfor har jeg valgt at stille mit 
kandidatur til rådighed. 

min personlige baggrund 
Til slut vil jeg blot fortælle en 
smule om mig selv og mine 
forudsætninger for at kandi-
dere til Næstvedkredsen. Jeg 
er opvokset i hhv. Fensmark 
og Næstved og er student fra 
Næstved Gymnasium. Til daglig 
arbejder jeg med interesseva-
retagelse i en større internatio-
nal virksomhed og er desuden 
godt i gang med min kandidat i 
Politisk Kommunikation og Le-
delse på Copenhagen Business 
School, hvor jeg har ét år til-
bage. Jeg har tidligere studeret 
International Business and Po-
litics -ligeledes på CBS - og har 
som led i min bachelor tilbragt 
et semester i New York, hvilket 
var en stor oplevelse, som gav 
mig et nyt perspektiv på tilvæ-

relsen, og på hvad vi gør rig-
tigt, og hvad vi kan gøre bedre 
i Danmark. 

Som nævnt tidligere sidder jeg 
også i Næstved Byråd for Ven-
stre, hvor jeg sidder i Omsorg-
sudvalget. Den politiske verden 
er mig derfor ikke helt frem-
med. I min fritid holder jeg af 
at fiske, og særligt fluefiskeriet 
har i de senere år fanget min 
interesse. 

Jeg håber dette korte skriv har 
givet et indtryk af, hvem jeg 
er og hvad jeg står for. Hvis 
du skulle brænde inde med 
et spørgsmål, er du altid vel-
kommen til at skrive til mig på 
smyls@naestved.dk. 

Liberale hilsener 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm

KorsKilde Bilen

niels specht
Vognmand 55 96 59 85

Fasanvænget 34, 4733 Tappernøje
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Kandidat: 

Christopher r. thaysen

Borgernes tillid til politikerne 
på Christiansborg har aldrig 
været lavere, og det er tid til at 
gøre noget ved det! Samfundet 
har ændret sig, men politikerne 
opfører sig som om intet er for-
andret. Deres kommunikation 
til borgerne foregår i al for høj 
grad gennem medierne og ikke 
ude i virkeligheden. Dette med-
fører, at politikerne ikke møder 
folket i øjenhøjde og mister 
indsigt i danskernes hverdag. 
Hvis vi virkelig ønsker, at tilli-
den skal genskabes, så er det 
vigtigt, at befolkningen ser, at 

politikerne tager deres tildelte 
hverv alvorligt og med den re-
spekt for den arbejdende dan-
sker, som der bør være. Derfor 
skal blandt andet pensionsord-
ningen for politikerne fremad-
rettet også være mere sam-
menlignelig med ordninger for 
det arbejdende danske folk!

Der er i nyere tid også skabt 
en enorm kompleksitet i dansk 
politik, hvilket stiller højere 
krav til politikerne. Denne kom-
pleksitet ses blandt andet i 
dagpengelovgivningen, som er 

vokset med 6000 sider over de 
seneste fem år. Kompleksiteten 
medfører, at politikerne ikke i 
samme omfang som tidligere, 
kan tillade sig både at være re-
præsenteret i Folketinget og et 
byråd. Dette mener jeg skyldes, 
at man dermed negligerer den 
befolkning, som har valgt en, 
da man dermed ikke har sam-
me tidmæssige forudsætninger 
for at komme ud i virkelighe-
den og møde borgerne, hvilket 
er essentielt for en folkevalgt! 

For at genvinde tilliden mellem 
befolkningen og politikerne, 
er det derfor vigtigt, at vi væl-
ger en folketingskandidat, som 
kan løfte den opgave, og det 
kan jeg! Når jeg siger, at det 
er tid til at gøre noget ved pro-
blemet, så står jeg hundrede 
procent inde for de ord, hvor-
for jeg også er klar til at møde 
danskerne med visionen om at 
forbedre den politiske kultur i 
Danmark!

Jeg håber ligeledes, at du fin-
der sagen vigtig, og vil bakke 
op om min vision til det kom-
mende opstillingsmøde.

Christopher R. Thaysen
Aspirant til 

folketingskandidaturet. 

Vores kommende 
folketingskandidat?
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plan og ejendomme
I et påbegyndt valgår, må det 
være på sin plads at lave lidt sta-
tus over den forgangne valgperi-
ode. Mit udgangspunkt omkring 
diverse ansøgninger har været: 
1. Er det lovligt? 
2. Kan det ansøgte genere no-

gen? 

Hvis de to krav er opfyldt så skal 
man have lov. Det har udvalget 
meget langt hen ad vejen arbej-
det efter. Som tidligere beskrevet 
bliver lokalplanernes udarbejdel-
se nu prioriteret af udvalget, og 
det er en glædelig udvikling der 
sker, idet listen med lokalplanan-
søgninger bliver længere, hvilket 
bekræfter, at der er ved at kom-
me mere gang i hjulene rundt 
omkring. Der er således private, 
som igen begynder at udstykke 
byggegrunde. Det næste spørgs-
mål som melder sig er, hvor læn-
ge er det rimeligt, en bygherre 
skal vente på, at kunne opstarte 
et projekt. Håndværkerydelser 
har været i udbud, og vi hører 
løbende kritik af ordningen, som 
var et forsøg på at lave åbenhed 
på området. Når ordningen skal 
evalueres, skal mit forslag være, 
at vi får nogle håndværkere med 
indover, så vi kan få luset ud i 
det, som ikke virker efter hensig-
ten. Er der medlemmer, som har 

haft oplevelser med ordningen, 
så meld ind, gerne skriftligt, så 
er det mere håndgribeligt at føre 
frem i det videre forløb. 

  
Kulturudvalget
Udvalget har, kan og skal opga-
ver. Skal opgaverne er: ”Biblio-
tek og Borgerservice. ” Kan op-
gaverne må siges for en stor del 
at være det, som skal give unge 
mennesker sunde udfordringer, 
så de ikke medvirker til skyderi 
i gaderne og anden ungdoms-
kriminalitet. Her støttes også en 
lang række foreninger i Næstved 
Kommune, hvor der er kommet 
langt mere fokus på, at støtten 
gives der, hvor det genererer 
merværdi, det vil sige skaber 
omsætning. Der er også kommet 
meget mere fokus på, at støtte 
gives en afmålt tid. Det betyder 
at arrangementer, som kommer 
op at stå, skal stræbe efter at bli-
ve selvkørende økonomisk efter 
en given årrække. 

I skrivende stund, har jeg fået 
flere henvendelser fra baglan-
det, som opfatter at Venstre har 
sat Rønnebæksholm til salg, det 
har vi mig bekendt ikke. Næst-
ved Kommune har i årenes løb 
lagt mange penge på stedet, det 
samme har private med pæne do-
nationer. Her kan man orientere 
sig på Rønnebæksholms egen 

hjemmeside. Der ligger også rig-
tig mange fondsmidler, og nye 
store ansøgninger er undervejs, 
som hvis de imødekommes, vil 
medvirke til at sætte Næstved på 
landkortet. Det er selvfølgelig til-
ladt at debattere alt, men det vil 
være synd, hvis debatten skaber 
unødig uro om en p.t. meget vel-
drevet virksomhed. 

 
landbrug
De som hørte radioavis kl. 7, lør-
dag den 18 marts, kunne høre, at 
grundet den store vinternedbør, 
var der stor algevækst i de dan-
ske farvande. Denne nedbør må 
være faldet i vores nabolande. 
Fakta er, at landsgennemsnittet i 
DK for nedbør ligger 132 mm un-
der 10 års gennemsnit. Så nyhe-
der skal nogle gange tages med 
forbehold. 

 God sommer! 

NYt fra:

Hør 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

Af  Elmer Jacobsen
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Af  Niels True, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

stop for besparelser på 
skoleområdet

Venstre gik i offensiven og fik 
neutraliseret en besparelse på 15 
mio. kr. for skoleåret 2017/2018. 
Det blev et resultat, da vores 
borgmesterkandidat i samarbej-
de med byrådsgruppen meldte 
ud, at Venstre ønskede et stop 
for yderligere besparelser på 
skoleområdet.

Den melding blev hurtigt gre-
bet af de øvrige forligspartier bag 
budgettet for 2017 og efter en 
hurtig forhandling blev der tilført 
15. mio. kr. til skoleområdet.

Der er ingen tvivl om, at skoler-
nes økonomi er under voldsomt 
pres og de kun har økonomi til at 
gennemføre undervisningen og 
der ikke er plads til ret meget an-
det. Besparelsen på 15 mio. kr. for 
skoleåret 2017/2018 er resultatet 
af budgetaftaler fra og med 2015 
hvor 1 % hverdagseffektiviserin-
ger blev introduceret. Det var 
ikke en ny beslutning, der blev 
taget den 6. februar i år – den 
var allerede besluttet i de forud-
gående budgetaftaler, besluttet 
af et bredt flertal i byrådet.

Venstre vedstår sig ansvaret 
fra de budgetforlig siden 2015 
der har ramt skoleområdet, men 
anerkender også, at dette ikke 
kan fortsætte. Derfor har Venstre 
foreslået, at der skabes økono-
misk ro på skoleområdet. Det 
kan ikke fortsætte, at skolerne 

skal udsættes for flere 1 % hver-
dagseffektiviseringer, for der er 
ikke mere at effektivisere med. 
Hverdagseffektiviseringer har 
haft deres formål i en periode, da 
det altid er sundt for en organi-
sation at se, om der er ting som 
kan gøres bedre og billigere. Men 
nu begynder det for alvor at få 
betydning for eleverne på skoler-
ne i Næstved kommune. For Ven-
stre er det vigtigt, at skolerne får 
ro til at koncentrere sig om deres 
kerneopgave, nemlig at gøre ele-
verne så gode som de kan blive, 
og nå opfyldelsen af 2020-målet, 
hvor et af målene er højere fag-
lighed.

Ovenstående ønske har af-
stedkommet en aftale mellem 
de partier, som står bag budget-
tet for 2017 om, allerede nu, at 
tilføre penge til skoleområdet 
samt have til hensigt, at gøre det 
også for de kommende skoleår. 
Det er dog ikke svært at ønske 
flere penge til skolerne, men det 
svære opstår, når pengene skal 
findes på måske andre områder i 
det kommunale budget.

De 15 mio. kr. som nu er tilført, 
kommer fra sundhedsområdet, 
fra den konto der hedder ”Kom-
munal medfinansiering”. Det 
dækker over den betaling, som 
Næstved kommune skal betale 
hver gang en af kommunens bor-

gere bliver indlagt på et sygehus. 
I 2016 var der færre indlæggelser 
af kommunens borgere og der-
med er der brugt færre penge på 
denne konto. Det gør det muligt, 
at bruge pengene på skolerne i 
stedet og pengene er ikke ”taget 
fra andre”.

Så kan man diskutere, om det 
er ekstra 15 mio. kr. der er givet 
til skolerne. Det er nok hvor-
dan øjet ser på det. I forhold til 
det vedtagne budget for 2017, 
ja så er det ekstra penge. Hvis 
man ser på økonomi pr. elev, så 
vil det også være ekstra penge, 
da det faldende børnetal også 
gælder for skoleåret 2017/2018. 
Den mindre økonomiske ramme 
pga. faldende børnetal udgjorde 
4 mio. kr., så ud fra antallet af 
elever, kan man med rimelighed 
godt sige, at de 4 mio. kr. er eks-
tra penge.

    Den Gamle Købmandsgård 
        Selskab og mødelokale 

   

 

    

 Stort Rummeligt lokale udlejes  
     Til fester, møder og kurser 
           Op �l 60 personer 
         Te/anre�er køkken 
                Alt i service                     
          Henv. Til Ulla 

 tlf.55564005/22850691 
                  Hjemmeside  

 www.mallingskoemandsgaard.dk 

 
 

 

Kildebakken 29 
     Everdrup 
4733 Tappernøje 

18



19

På et kommende møde i Bør-
ne- og Skoleudvalget skal vi 
behandle kvalitetsrapport for 
Næstveds folkeskoler 2016. 
Kvalitetsrapporten 2016 er pri-
mært en opfølgning på resulta-
ter af skoleåret 2015-2016.

Konklusionen må være, at der 
er et stykke vej endnu førend 
der er tilfredshed med kvalite-
ten bl.a. på det faglige niveau. 
Skolerne skal generelt arbejde 
endnu mere systematisk og 
databaseret med at højne de 
faglige resultater. Selvom rap-
porten er fra perioden før den 
nye skolestruktur, så er resul-
taterne opgjort ud fra den nye 
struktur, således at resultaterne 
kan danne baggrund for de nye 
skolers arbejde og fremtidige 
indsatser.

Resultaterne fra 9. kl. prøverne 
viser en progression over de 

sidste tre skoleår fra et gen-
nemsnit på 6,4 i 2013/2014 til 
6,7 i 2015/2016, hvilket er posi-
tivt, men dog stadig 0,3 under 
landsgennemsnittet. Fire af de 
seks skoler præsterer inden for 

det forventelige, når der er kor-
rigeret for den socioøkonomi-
ske reference, mens to skoler 
underpræsterer. 

Andelen af elever, der opnår 
mindst karakteren 2 ved af-
gangsprøverne er steget og der 
er en stigning i andelen af ele-
ver i 8. kl., der blev vurderet ud-
dannelsesparate. Endvidere skal 
skolerne fortsat arbejde med 
elevernes fremmøde og det kan 
konstateres at medarbejderfra-
været er det laveste i 3 skoleår 
på trods af, at perioden bød på 
mange omstillinger med beslut-
ning og gennemførelse af ny 
skolestruktur. Den eventuelle 
usikkerhed med måske anden 
placering eller ny ledelse har 
ikke givet udslag i et højere sy-
gefravær blandt personalet på 
skolerne.

Kvaliteten i Folkeskolen i Næstved

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 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.

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Danmarks
bedste
produktprogram 
til biogas ATEX Ex

Salg • Reparation • Service
og ingeniørrådgivning

• Kapselblæsere
• Sidekanalsblæsere
• Pumper

Tlf. 55 71 11 10
sales@gugliotta.net

Besøg også vores nye hjemmeside
inden for vakuumpumper: www.vakuumpumper.dk

www.gugliotta.dk
Militærvej 17 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

Af  Niels True, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.
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Af Asbjørn Børsting, Formand for Venstre i Fladså

2017:  Fokus lokalt 
og internationalt

I februar holdt Venstre i Fladså 
generalforsamling – med en livlig 
debat om dels det nære – nem-
lig det kommende kommunevalg 
i november i år – men også en 
engageret debat om Danmarks 
internationale placering i EU og 
NATO. Vi besluttede efterfølgende 
i bestyrelsen at fokusere på disse 
områder i 2017. Der vil helt natur-
ligt blive meget aktivitet omkring 
kommunevalget. Og vi vil så der-
udover lave et temamøde – have-
møde – en gang til sommer, hvor 
vi i den politiske del sætter fokus 
på Danmarks sikkerhedspolitiske 
placering. Hvorfor så det?

Fordi de meget stabile sikker-
hedspolitiske forhold i Europa 
efter perioden med ”den kolde 
krig” i de seneste par år er mar-
kant forandret. I perioden efter 
1990 oplevede vi i hvert fald i de 
følgende godt 20 år, at der nu kun 
var én global supermagt – nem-
lig Danmarks nære allierede USA. 
Samtidig søgte mange nye lande 
i Øst- og Centraleuropa optagelse 
i EU-samarbejdet. Og der var i 
mange områder af Europa stor in-
teresse i at udvide dette EU-sam-
arbejde på nye områder: miljø, 
forskning, valuta – og en række 
felter omkring det indre marked. 
Men meget af dette er i de sene-
ste par år stærkt udfordret og for-
andret. Det gælder bl.a.:
 Konflikten mellem Rusland og 
Ukraine omkring Krim og områ-
der i Østukraine

 Ruslands mere generelle søgen 
efter at markere sig som stor-
magt

 Konflikterne i flere Mellemøst-
lande og flygtningestrømmene 
fra området mod Europa

 En voksende anti-EU-stemning i 
mange Europæiske lande

 Englands beslutning om helt at 
forlade EU

 De nye politiske strømninger 
i USA med valget af Donald 
Trump som præsident.

Valget i USA er en væsentlig drej-
ning i mulighederne for at fast-
holde de frie handelsmuligheder 
internationalt. Det ser ud til, at 
den nye amerikanske regering 
– og en stor del af Kongressen 
mener det alvorligt med at ville 
begrænse frihandelen. Danmark 
har en meget stor interesse i at 
kæmpe for så meget åbenhed 
som muligt. Her ser EU minus 
England stadigvæk ud til at holde 
godt sammen. En forudsætning 
er, at Frankrig i deres præsident-
valg vælger en ny regering, der vil 
fastholde en konstruktiv EU-linje 
– hvilket alt heldigvis tyder på. 
Og så har vi jo fået nye stærke al-
lierede i kampen for liberale han-
delsforhold på verdensmarkedet. 
Kinas præsident er nu varm forta-
ler for den frie handel. 

På det sikkerhedspolitiske om-
råde har mange europæiske NATO 
lande været meget bekymrede 
over en del udtalelser fra Trump 
under valgkampen – og der er en 
velbegrundet ganske stor usikker-
hed om den amerikanske rege-
rings politiske retningsstabilitet. 
Jeg tror, at vi nu skal til at erkende, 
at forudsætningen for USA’s fort-
satte fulde og hele opbakning til 
NATO – og dermed vores sikker-
hed – er, at vi efter amerikanernes 
opfattelse er villige til at bevæge os 
i retning af at bære en rimelig del 
af omkostningerne til vores fælles 
forsvar. Det er i virkeligheden en 
holdning, der med stigende styrke 
i en længere periode har vundet 
frem i USA – og nu bliver den så 
formuleret meget bastant – og på 
en måde, som mange europæere 
synes skaber stor usikkerhed – af 
en meget utålmodig Trump.

Realiteten er, at NATO for få år 
siden besluttede en fælles mål-
sætning om, at vi over nogle år 
i den europæiske del minimum 
skal være parate til at afsætte 
2,0 procent af bruttonationalpro-
dukt til forsvaret. Danmark del-
tog i denne beslutning – sagde ja 
med Helle Thorning-Schmidt som 
statsminister.

USA bruger i dag 3,6 % af BNP 
på deres forsvar – og der er ikke 
udsigt til, at denne andel vil falde. 
Danmark ligger meget lavt med 
kun 1,2 % - og det svarer til 22 
mia. kr. pr. år. UK og Polen ligger 
på 2,1 og 2,2 % - og lever altså op 
til målsætningen. En hel del andre 
europæiske NATO lande ligger dog 
også ligesom Danmark noget un-
der de 2 %. Det gælder flere af de 
store lande – hvor vi vel så også i 
bl.a. Tyskland nu hører nye signa-
ler. – Norge ligger på 1,5 % og vil 
øge sit forsvarsbudget.

Jeg er ikke i tvivl om, at det 
eneste ansvarlige af os er at få 
en ret hurtig udvikling i retning 
af NATO-målsætningen. Vi er 
helt afhængige af USA’s fulde og 
uforbeholdne opbakning inden 
for vores forsvarsalliance. Den 
europæiske sikkerhedspolitiske 
tilstand understreger dette og 
der er ingen europæisk baserede 
alternativer til det tætte samar-
bejde med USA i NATO.

Danmark kommer under pres 
her. Og nogle partiers tøvende 
politiske udmeldinger i de sene-
ste uger er ikke særlig ansvarlige 
i forhold til de sikkerhedspolitiske 
realiteter omkring os. Venstre har 
efter min opfattelse en stor opga-
ve i at være med til at skabe bred 
folkelig opbakning og forståelse 
for den helt nødvendige styrkelse 
af bevillingerne til vores forsvar i 
de kommende år!

Asbjørn Børsting
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Jeg har nu siden denne valgpe-
riodes start været medlem af 
Beredskabskommisionen. Her er 
sket rigtig meget på de få år. Vi 
valgte at gå sammen med Faxe, 
Vordingborg og Ringsted i et fæl-
les beredskab inden det blev dik-
teret fra oven i 2015. Dette har 
medført at vi var på forkant med 
udviklingen. Vi hedder nu MSBR, 
som står for Midt og Sydsjæl-
lands Brand og Redning. 

Det er gået over al forventning 
med samarbejdet, vi har hoved-
kontor i Næstved og vores Bered-
skabschef for selskabet er også 
den Beredskabschef som vi hav-
de i Næstved, nemlig Flemming 
Nygaard-Jørgensen. 

Det har gennem årene været med 
debat frem og tilbage om bespa-
relser, ændringer, lukninger etc. 
Her har Herlufmagle Brandstati-
on stået for skud hver gang. Hvis 
man ser på et kort over MSBR’s 
området og hvor brandstationer-
ne ligger, så kan man godt forstå 

hvorfor. Det der dog er vigtigt at 
holde sig for øje, er den vigtige 
funktion som netop Herlufmagle 
har. Det er hele beredskabets 
ekstra forsikring i form af kom-
petent mandskab og et velfunge-
rende team, som altid er klar til 
at give en hjælpende hånd til de 
andre. Vi har enstemmigt i Næst-
ved Byråd valgt, at vi gerne vil 
prioritere dette. Udover at være 
en vigtig backup til de andre sta-
tioner, så har det også en enorm 
betydning for os i Herlufmagle 
og ikke mindst Glumsø området. 
Uden dem er risikoen for, at men-
neskeliv går tabt, meget stor. 
  
I forbindelse med ændring af de 
normale dagligstuearrangemen-
ter har jeg derfor valgt, at vi skal 
se Herlufmagle Brandstation ons-
dag, den 19. april kl. 19.00. 

Tilmelding til crg@broksoe.com 
Såfremt der er for få tilmeldte, vil 
arrangementet blive aflyst 
  

Cathrine Riegels Gudbergsen 

Beredskabskommissionen

2121

Af Cathrine Riegels Gudbergsen, medlem af Plan-Ejendomsudvalget i Næstved Kommune

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 Kro

SOS Dansk Autohjælp Tappernøje .... 55 98 12 80

Starthjælp • Brændstof • Døropluk 
Hjulskift • Bugsering

AlArmcentrAl
ring: 70 10 80 90
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Besøg hjemmesiden: 

www.naestved.lof.dk 
eller find os på facebook

loF Næstved                            
Siger tak for de mange deltagere på vores 
kurser i sæson 2016/17. 

Vi  arbejder lige nu på programmet til næ-
ste sæson 2017/18, hvor vi håber det lykkes 
at  få etableret endnu flere hold. 
  
Af denne sæsons store succeser kan næv-
nes vores besøg på egnens herregårde, 
som helt sikkert vil blive gentaget i næste 
sæson. 
  
Hold øje med vores facebookside og vores 
hjemmeside www.naestved.lof.dk her vil 
vi fortælle om efterårssæsonen og du har 
mulighed for at finde det hold, du gerne vil 
deltage på. 

Med venlig hilsen 
LOF Næstved

Næstved Vælgerforening

Jeg takker af på næste 
generalforsamling i 2018. 

  
Men inden den tid skal vi have et valg, så fra 
nu af og frem til den 21. november skal der 
være en synlig valgkamp. Vi har brug for jer i 
Næstved  Vælgerforening. Det kan fx. være til 
at omdele materiale i det område I selv bor i. 

Vend tilbage til mig og meld jer til - vi har brug 
for alle. Vi sKAl vinde borgmesterpladsen. 

  
Bestyrelsen vil gerne sige tAK til den store 

tilslutning der var til vores møder i 2016. 
Der kommer i år ikke dagligstuemøder, men 

hver kandidat skal finde et emne og så 
inviterer de.  Håber vi ser rigtig mange af jer 

til disse arrangementer. 
Tag gerne naboen med - man behøver ikke at 

være medlem for at deltage.
  

I øjeblikket leder vi med lys og lygte efter en 
minister, der kunne underholde os på en gril-

laften. Det vender vi tilbage til. 
  

I kan til en hver tid altid kontakte os. 
  

må vi få et godt valgår. 
  

Vi ses - Else Marie Holm 

Bestyrelsen i Næstved Vælgerforening: 
  Formand: Else Marie Holm 

  Næstformand: Rasmus Østergård 
  Kasserer: Søren Revsbæk 

  Sekretær: Christopher Reimer Thaysen 
  

Bestyrelsesmedlemmer: 
  Kristian Skov Andersen 

  Sebastian Mylsted Schenstrøm 
  Karsten Jacobsen - Bjarne Haar - Lars Fischer 

  
revisorer:  

  Annelise Pedersen - Jørgen Knapmann 
  Jens Brag Andersen 

VirKsomHedsBesøG 
på rønnebæksholm

Kom med ud og se og hør om Rønnebæksholm. 
Det er Elmer Jakobsen som medlem af kultur-

udvalget, der vil give os denne oplevelse.

Mødet finder sted onsdag den 28. juni kl 19

Der er ikke medlemspligt  -  Vi ses der ude!        

Tilmelding på 2112 2143  el. fixvej@stofanet.dk 
inden den 27.  juni - Else Marie

Opslagstavlen
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Grundlovs-
møde 
på Broksø

5. juni 2017
Vi holder igen i år 

Grundlovsmøde på 
Broksø Gods

Vi er i fuld gang med at 
planlægge aktiviteter

og arrangere spændende 
gæstetalere.

mød kommende kandi-
dater til Byrådsvalget og 
hør vores spidskandidat 

til Borgmesterposten 
Kristian skov Andersen.

Vi tilstræber at tilbyde 
en spændende dag for 

hele familien.

Vi glæder os til at se jer!

HusK
sæt kryds i kalenderen

Venstre i Næstved Kommune 
afholder opstillingsmøde til 
KommuNeVAlGet 2017

torsdAG deN 18. mAJ 2017 Kl. 18.30
I Herlufmaglehallen Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle.

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmødet 
har alle medlemmer, der:

  Har betalt kontingent senest 7 dage før 
 opstillingsmødet
  Er medlem af en vælgerforening (er), 

 der medvirker i opstillingen
  Har bopæl i Kommunen.

Med venlig hilsen
Venstre i Næstved kommune v/Bestyrelsen

 opstillingsmøde som 
FolKetiNGsKANdidAt

for Venstre i Næstved kredsen
Vi planlægger at holde opstillingsmøde 

mANdAG d. 19. JuNi 2017

i Herlufmaglehallen 

p.s. Yderlig information kommer i nyhedsbrev

Julefest
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teleFoN- oG Adresseliste 
VeNstre i NæstVed KommuNe

www.naestved.venstre.dk

Hans Bay, Formand
Vælgerforening Suså/Holmegaard 
Elmevej 43, 4171 Glumsø
20 93 29 36
hbc043@gmail.com

Egon Jensen, Kasserer
Vælgerforening Suså-Holmegaard 
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard
55 56 20 02  •  21 70 51 02
egjensen@mail.dk

Hans R. Hansen 
Vælgerforening Fladså 
Præstø Landevej 1 
4700 Næstved
55 54 00 34  •  30 35 96 93
rasmir@mail.tele.dk

Jørgen Hansen 
Vælgerforening Fuglebjerg 
Klaksvej 15, 4262 Sandved 
55 45 65 87  •  21 69 71 82
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen, Webmaster 
Vælgerforening Fladså 
Næstvedvej 28, 4720 Bårse 
40 37 52 48
venstrenet@svinggaard.dk

Stig P. Hansen
Vælgerforeningen Næstved 
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved
55 72 11 73  •  20 45 11 73
sph@topdanmark.dk

Diego Gugliotta 
Vælgerforening Fladså 
Mogenstrup Parkvej 12
4700 Næstved
diego@gugliotta.dk

Bjarne Haar (Supp.)
Vælgerforeningen Næstved  
Agertoften 26, 4700 Næstved
26 23 04 44
jbhaar@stofanet.dk

Eli Larsen (Supp.)
Vælgerforening Suså-Holmegaard 
Broksøvej 1, 4160 Herlufmagle 
55 50 14 54
elarsen@tdcadsl.dk

Kurt Nielsen, Formand 
Vælgerforening Fuglebjerg
Bendslevvej 12, 4262 Sandved
55 45 63 81
kaanielsen@gmail.com

Lars Pedersen 
Vælgerforening Fuglebjerg 
Skovriddergårdsvej 10
4262 Sandved 
55 45 93 66
stabelsgaarden@vip.cybercity.dk

Flemming Rasmussen
Formand 
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Hulebækkevej 1 
4684 Holmegaard 
30 52 64 07
flemming.rasmussen@siemens.com

Phillip Banzon 
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Hyacintvej 11
4684 Holmegaard 
21 80 26 18
banzon@privat.dk

Asbjørn Børsting, Formand 
Vælgerforening Fladså
Askovvej 20 C, 4733 Tappernøje 
21 92 20 00
asbjorn.borsting@gmail.com

Ulla Malling, Sekretær
Vælgerforening Fladså 
Kildebakken 29, Everdrup 
55 56 40 05
4733 Tappernøje
jumalling@yahoo.dk

Else Marie Holm, Formand 
Vælgerforeningen Næstved 
Fixvej 8, 4700 Næstved 
55 73 51 09  •  21 12 21 43
fixvej@stofanet.dk

Christopher Thaysen 
Vælgerforeningen Næstved VU
Frøstjernevej 85, 4700 Næstved
25 47 60 13
christopherthaysen@gmail.com

Magnus Krogh Otzen, 
Formand VU
Vælgerforeningen Næstved
Kalbyrisvej 105, 4700 Næstved 
29 13 89 90
magnusotzen@hotmail.com

Venstre i Næstved kredsen:
Jacob Mols, Formand For 
Venstre i Næstved kredsen
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 92 B 
4733 Tappernøje 
55 96 58 85
jam@danishagro.dk

Annelise Jørgensen
Formand for LOF Næstved
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Tranevænget 20
4160 Herlufmagle 
20 96 65 30
annelisej@mail.tele.dk

ByRåDSGRUPPEN:
venstre@naestved.dk
 
Karsten Nonbo
 55 76 18 36  
karno@naestved.dk
 
Kirsten Devantier
 55 73 15 04  •  40 62 75 04
kidev@naestved.dk
 
Søren Revsbæk
 55 44 50 76  •  20 87 50 76
revsbaek@revsbaek.dk
 
Elmer Jakobsen 
 55 44 40 54  •  21 45 51 07
eljac@naestved.dk
 
Otto Poulsen
 55 45 62 01
ottpo@naestved.dk
 
Niels True 
55 99 27 28  •  23 38 43 59  
nitru@naestved.dk
 
Cathrine Riegels Gudbergsen
26 27 12 97  
cagud@naestved.dk
 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm 
53 37 21 48 
Smyls@naestved.dk
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