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ekstraordinært 
landsmøde 2019: 
Hele følelsesregistret 
kom i spil, da 1.800 
delegerede og 
medlemmer valgte 
Jakob ellemann-Jensen 
som ny formand og 
Inger Støjberg som ny
næstformand. Der 
blev sagt goddag og 
farvel med smil, tårer 
og en klump i halsen.
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Så blev det tid til en lille politisk over-
flyvning her lige før budgetforhand-
lingernes afgørende fase.

Ingen partier kan vist måle sig med Ven-
stre, når det kommer til indsigt, grun-
dighed og mod til at prioritere.

Desværre taber Næstved fortsat terræn 
i forhold til gennemsnittet af kommu-
ner i Danmark. Det gælder jobskabelse, 
sociale problemer og erhverv. Og mange 
af vores unge rejser til større byer, hvil-
ket er sundt. Til gengæld rejser nogle 
(langt færre) unge fra Fakse, Vording-
borg og Ringsted til Næstved.

Næstved Kommune skal både have ap-
pel til alle aldersgrupper og kunne inve-
stere der, hvor behovet er størst. 
Det er en vigtig balanceakt.

Vores hensigt er at deltage i et budget-
forlig. Men vores stemmer er ikke billigt 
til salg.

Jeg bliver slet ikke overrasket, hvis Ven-
stre viser sig at være det mest ambitiøse 
parti i byrådet i forhold til at skabe gode 
rammer for vores børn, unge, ældre og 
virksomheder. Samtidig med at vi pas-
ser på økonomien.

I Venstre kæmper vi for helheden 
- og for dig.

Venstre går foran
Af Kristian Skov-Andersen
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Siden seneste medlemsblad er de fire før-
ste linjer i overskriften klaret. Foran os 
har vi ordinært landsmøde i Venstre den 
16.- 17. november.

Jeg vil her give en meget kort lokal status 
på disse begivenheder:

europaparlamentsvalget: 
Et meget glædeligt og på alle måder 
stærkt Venstre valg. Vi fik i hele landet 
23,5 % af stemmerne – en fremgang i 
forhold til 2014 valget på 6,8 %. Man-
datmæssigt gik vi frem fra 2 mandater 
i 2014 til 4 i 2019 – dog kommer det 4. 
mandat først efter den forventede UK- 
udtræden af EU. Vores regionale kandi-
dat Linea Søgaard-Lidell blev valgt på det 
4. mandat. Både Morten Løkkegaard og 
Søren Gade fik over 200.000 personlige 
stemmer. Asger Christensen fra Kolding 
fik 3. mandat. Vi har nu en meget stærk 
gruppe i det Europaparlament, hvis ar-
bejde jeg er overbevist om får en stærkt 
stigende betydning i de kommende år. Vi 

indgår nu i en ny liberal gruppe, der også 
omfatter den franske præsident Ma-
crons parti. Den hedder Renew Europe 
og er efter en pæn fremgang en stærk nr. 
3 i parlamentet.

I Næstved Kommune gik vi frem fra 16,4 
til 22,5 % af stemmerne og i stemmer fra 
5.400 i 2014 til 8.713. Den forholdsvis 
store stemmefremgang skyldes også en 
pæn stigning i valgdeltagelsen.

Folketingsvalget: 
På landsplan en fremgang på 3,9 % til 
23,4 % - i mandater fra 34 til 43. I Næst-
vedkredsen en fremgang på 5,0 % til 22,8 
%. Flertallet skiftede og regeringsansva-

Et valg til europaparlamentet! Et folketingsvalg! 
Et ekstraordinært landsmøde! 
En ny formand og en ny næstformand! 
Det ordinære landsmøde
Af Asbjørn Børsting, Formand for Venstre i Næstved Kommune
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ret er nu for den kommende valgperiode 
gået over til Socialdemokratiet – baseret 
på et ”forståelsespapir” med De Radikale, 
SF og Enhedslisten. Som udgangspunkt 
var det basis for en stærk start på en frisk 
oppositionsperiode med et styrket Ven-
stre centralt placeret. Den meget turbu-
lente diskussion om partiets ledelse har 
imidlertid hen over sommeren taget det 
meste af opmærksomheden – både fra re-
geringen, der fik meget arbejdsro – og fra 
den konstruktive oppositionspolitik, som 
ikke rigtigt – før NU – er kommet i gang.

Vi har tidligere på medlemsmøder mv. 
informeret om bestyrelsens og forret-
ningsudvalgets holdning omkring le-
delsesdiskussionerne og forløbet om-
kring ledelsesændringerne. Kort sagt 
synes vi, at der på en række områder er 
god grund til at stramme op og videre-
udvikle vores medlemsdemokrati. Som 
alle ved blev resultatet, at der blev holdt 
ekstraordinært landsmøde 21.9, hvor en 
ny ledelse blev valgt – og hvor den hidti-
dige forinden havde meddelt, at de ikke 
længere var kandidater.

Ny formand og næstformand
Jeg vil på vegne af Venstre i Næstved 
Kommune byde en stor velkomst til vo-
res nye partiformand Jakob Ellemann 
Jensen. Jeg er meget overbevist om, at 
Jakob vil blive en meget stærk og respek-
teret formand, der vil kunne samle Ven-
stre og vil kunne formidle et fornuftigt 
samarbejde med de øvrige borgerlige 
partier i Folketinget. Og når det er for-
nuftigt – gerne sammen med andre blå 
nabopartier – få noget samarbejde i gang 
med regeringen. Målet for vores nye for-
mand er naturligvis at blive Danmarks 

næste statsminister – inden der er gået 
alt for længe!!

Også en stor velkomst til Inger Støjberg 
som ny næstformand. Vi oplevede Inger 
på et havemøde for ikke så længe siden 
i Næstved – hvor hun gjorde det rigtigt 
godt.

Det ordinære landsmøde i Venstre glæ-
der vi os meget til. Her skal den nye le-
delse lægge de politiske hovedlinjer for 
de kommende år frem. Landsmødet hol-
des 16.-17. november.
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Der hersker ingen tvivl om, at Næst-
ved Kommune står overfor at skulle 
bruge en betydelig sum på at sikre 
tidssvarende svømmefaciliteter.

Samtidig må man dog også erkende, 
at anlægsbudgettet er presset, samt 
at der findes mange andre værdigt 
trængende hængepartier, herunder 
vedligeholdelse af kommunale byg-
ninger som skoler, plejehjem og ikke 
mindst vejvedligeholdelse.

Derfor er det ikke ligegyldigt om vi 
bruger 152 mio. kr., der allerede er af-
sat, eller om vi skal til at bruge mere, 
som de røde har våde drømme om.

Flere socialdemokrater har nærmest 
euforisk fremturet med udsagn som 
at “det må koste hvad det koster” og 
“lad os gøre det stort”. Det er derfor 
ikke utænkeligt, at der vil komme 

forslag om at tilføre både 20 og 30 
mio. kr. Personligt mener jeg, at man 
må sætte tæring efter næring ved at 
bygge en svømmehal med fokus på 
bassinkapacitet og svømmefaciliteter 
(herunder varmtvandsbassiner). Det 
er nu engang primært kommunens 
opgave at sikre svømmefaciliteter, 
frem for spa/wellness og badeland.

Samtidig ønsker man at placerer dis-
se svømmefaciliteter på havnen, hvor 
man hverken har sikkerhed for hvor 
forurenet jorden, man vil bygge på, 
er, eller om den i det hele taget kan 
bære en bygning af de dimensioner 
som en svømmehal har.

Skulle man støde ind i nogle “over-
raskelser”, så kan budgettet hurtigt 
skride med endog meget store milli-
onbeløb, og tænker man på kommu-
nens erfaringer med større bygge-

projekter, så må det løbe koldt ned ad 
ryggen.

Sidst, men ikke mindst, vil en pla-
cering på havnen give langt mindre 
fleksibilitet ift. eventuelle fremtidige 
udvidelser eller tilføjelser, som kunne 
have synergi ud af at ligge samlet. Her 
tænker jeg eksempelvis på den skøjte-
hal, som nogle går og drømmer om.

Der er med andre ord brug for at vi 
slår koldt vand i blodet og tænker os 
rigtig godt om inden vi lader drøm-
mene om et stort prestigeprojekt på 
havnen stikke helt af fra den økono-
miske virkelighed.

“Våde drømme„
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm
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Med afsløringerne af de mafialignende 
metoder 3F benytter sig af i Københavns 
Lufthavn, er det endnu engang blevet ak-
tuelt at diskutere om vi reelt har frit fag-
foreningsvalg i Danmark eller ej.

På papiret har vi, men de fleste af os har 
nok hørt om historier fra venner og be-
kendte eller diverse medier, som giver en 
mistanke om, at episoden i Kastrup nok 
ikke var en enlig svale. Samtidig har flere 
arbejdsmarkedsforskere og Arbejdstilsy-
net påpeget, at det er en kultur, som her-
sker indenfor flere sektorer.

I forlængelse af miseren har 3F i Kastrup 
ulovligt kunne nedlægge arbejdet i Kø-
benhavns Lufthavn i forvisning om, at 
den bod på hvad der svarer til få timers ar-
bejde, som de er endt med at skulle betale, 
på ingen måde står mål med de tab deres 
arbejdsgiver og de mange kunder, som har 
fået aflyst fly, har lidt.

Der er her tale om en ubalance, som lige-
frem tilskynder den slags ulovlige arbejds-
nedlæggelser som værktøj til at fremme 
sin sag og det er ikke holdbart. Når man 
idømmes en bod som konsekvens af en 
ulovlig arbejdsnedlæggelse burde bodens 
størrelse i højere grad - hvis ikke 1:1 - 
afspejle det tab man har påført arbejds-
giveren og kunderne. Gjorde den dét, så 
kunne man måske håbe på en smule mere 
selvjustits.

Beskæftigelsesminister Peter Hummel-
gaard, som er blevet afsløret i at havde 
endog meget tætte bånd til netop 3F i Ka-
strup, har meldt ud, at han ikke ser noget 
behov for at gribe ind eller se på, om der 
burde strammes op, og det sætter for alvor 
spørgsmålstegn ved om man som borger 
kan vide sig sikker på at have myndighe-
dernes opbakning, hvis man står fast på 
sin grundlovssikrede ret og ikke vil bøje sig 
for de røde fagforeningers bøllemetoder.

Har vi frit fagforeningsvalg?
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm
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Danmarks første E-Hospital har set 
dagens lys i Region Sjælland.

Regionsrådet har bevilget midler til 
at skabe Danmarks første E- hospital. 
E-hospitalet skal styrke udviklingen af 
og brug af digitale løsninger mellem 
sygehuse, kommuner og almen praksis 
i regionen. E-hospital skal endvidere 
understøtte udviklingen af et nært og 
sammenhængende sundhedsvæsen, 
og sikre at flere sundhedsydelser tilby-
des tættere på borgernes hjem.

Jeg  glæder mig til at følge, hvordan 
vores nye tiltag bliver modtaget af 
borgere/patienter og jeg har store for-
ventninger.

Region Sjælland står således midt i en 
digital transformation og arbejder må-
lrettet med at udnytte mulighederne i 
ny sundhedsteknologi og digitalisering.

Danmarks første E-hospital  styrker 
borgerens digitale rejse i sundhedsvæ-
senet med nærhed og sammenhæng på 
tværs af sygehus, psykiatri, kommune 
og almen praksis.

E-hospitalets overordnede formål, som 
er er at afprøve digitale samarbejds-
løsninger, der understøtter udvik-
lingen af et nært, sammenhængende 
og effektivt sundhedsvæsen, øger 
kvalitet og patientsikkerhed, og ikke 
mindst styrker borgerens og dennes 
pårørendes involveringen i behand-
lings- og plejeindsats.

E-hospitalet  styrker borgerens digi-
tale rejse i  Region  Sjælland  med nær-
hed og sammenhæng på tværs af sy-
gehus,  psykiatri, kommune og almen 
praksis. E-hospital er bl.a. videoopkald 
på tværs, selvbetjening til borgeren 
samt måling og behandling i hjemmet.

Telemedicin og sundhedsfaglige ydel-
ser over afstand er vigtige elementer i 
E-hospital.  E-hospitalet  har  tre  hove-
dindsatser: Videoopkald, selvbetje-
ning samt monitorering og behandling 
i hjemmet.
 
Videoopkald forbinder borgeren og per-
sonale på tværs af  sygehuse, psykiatri, 
kommune  og  almen  praksis. Video-
opkald kombineret med vis ning af må-
leresultater skal understøtte diagnose, 
behandling og genoptræning over af-
stand og tæt på borgeren. Videoopkald 
kan på denne måde være med til at om-
lægge fysisk fremmøde til videokonsul-
tationer.
 
Løsningen til selvbetjening styrker bor-
geren og patientens handlemuligheder 
og fleksibilitet.  Det  kan  være  symp-
tomtjek,  fleksibel tidsbestilling, op-
lysningsskema mv. Borgeren kan altså 

Danmarks første e-Hospital
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medlem af Næstved Byråd.
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løse flere opgaver uden at skulle møde 
fysisk op på feks. sygehuset -  det spa-
rer både tid og penge.

Løsninger til måling og behand-
ling  i hjemmet styrker borgerens mu-
ligheder for at leve et aktivt liv tæt på 
sine nærmeste. Borgeren skal kunne 
indsamle og dele data om eget helbred, 
der kan styrke behandling, genoptræ-
ning mv.

E-hospitalet lægger bl.a. vægt på, at 
flytte viden i stedet for at flytte men-
nesker, hvilket skal ses i sammenhæng 
med at Region Sjælland er særligt ud-
fordret af lægemangel i almen praksis, 
og almen praksis spiller en central rolle 
i udviklingen af det nære og sammen-
hængende sundhedsvæsen.

Der arbejdes mod en fælles digital 
infrastruktur, og de aktiviteter og 
samarbejdsprojekter som E-hospitalet 
iværksætter, skal føre til flere af neden-
stående gevinster:

■ Øget borger og pårørende involve-
ring

■ Styrke sundhedsfaglig rådgivnings-
funktion på tværs af sektorer

■ Styrke borgerens sammenhæn-
gende forløb

■ Samfundsøkonomisk gevinst feks. 
mindre tid på landevejen

Projekterne forankres lokalt, og hand-
ler ikke blot om at etablere en teknisk 
løsning, men i høj grad om organisa-
torisk forankring og et værktøj til at 
nå sundhedsvæsenets målsætninger 
på sundheds- og plejeområdet. For at 
opnå bedst mulig viden om de igang-
satte digitale samarbejdsprojekter, 
udarbejdes lokale projektbeskrivelser 
med beskrivelse af relevante indika-
torer, der følges tæt i projektperioden 
samt implementeringsplaner.

Jeg glæder mig til at følge vores mur-
stensløse E-hospital og mest af alt til 
at følge de positive effekter, det vil give 
for borgere i vores region.
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Det er et spørgsmål, som naturligt må 
melde sig med nu knap 2 år til næste valg.

For at besvare det spørgsmål, skal man 
i realiteten spørge: Hvad er vigtigt for 
vælgerne?

Svaret på det spørgsmål er: Vi skal 
satse på de store politikområder. Det 
er folkeskolerne, som økonomisk har 
været udsultet en årrække. Det er 
børnepasningen, hvor forældre også i 
Næstved møder et rekordhøjt antal luk-
kedage og få pædagoger i børnehaver/
vuggestuer.

Nogle vil sige, at Venstre skal satse på 
at øge kommunens indtægter og god 
erhvervspolitik. Det skal vi og en aktiv 

skole- og børnepolitik er i virkelighe-
den den bedste erhvervspolitik vi kan 
føre. Kan vi gøre det populært at bo-
sætte sig Næstved, følger de gode skat-
teydere med.

Vigtigst er det, at vi fører politik. Vi vin-
der ikke (kun) valget på grund af gode 
kandidater. Vi vinder ikke valget, ved at 
lægge os i slipstrømmen af borgmeste-
ren. Vi vinder ikke valget, ved at ligne 
alle de andre i Næstved Byråd.

Vi vinder valget, ved at føre en klar og 
tydelig politik, så folk i Næstved kom-
mune kan se forskel på Venstre og borg-
mesterpartiet – og ved at gøre noget for 
de store vælgergrupper.

Hvordan vinder Venstre 
næste kommunalvalg?  
Af Søren Revsbæk, Byrådsmedlem, Venstre.

tid til atomkraft
Det er tid at tage den, måske ube-
hagelige, men nødvendige debat 
om atomkraft. Fremtidens energi 
skal være fossilfri. Det er jo godt 
nok, men ikke nemt. Træpiller, 
som jo p.t. føres frem som både 
“grønt” og nærmest økologisk, er 
jo ingen af delene. Vil vi gå sol-vej-
en, vil det betyde at en stor del af 
vores gode landsbrugsjord plastres 
til med solceller. Det vil eftertiden 
ikke takke os for.

Vi har brug for en fossilfri, CO2 fri 
billig energiform. Der er atomkraft 
(i traditionel form eller som Thori-
um-reaktorer) svaret. 

Venstre bør gå foran i den de-
bat. 70´ernes “Nej til atomkraft” 
skræmmer måske, men tiden nu 
er en anden. Vil man den fossilfri, 
CO2 venlige løsning, er atomkraf-
ten svaret.

Søren
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I Landdistriktsudvalget arbejder vi i år 
med transport. 

I erkendelse af, at der ikke er penge til fle-
re busser på landet (og for den sags skyld 
heller ikke i byen), begyndte vi at se på 
alternative måder at komme frem på.

Vi har valgt at koncentrere os om at 
forsøge, om vi gennem at fremme sam-
kørsel kan få flere ind i de biler, der al-
ligevel i forvejen kører på vejene. I den 
forbindelse er vi gået i samarbejde med 
bl.a. gymnasiet, ungdomsskolen, lokal-
rådene, Næstved Sociale Virksomhed 
og “Blaffernationen”, som er en fore-
ning, der forsøger at genoplive tidlige-
re tiders “køren på tommelfingeren” i 
en moderne version, og som via Land-
distriktsudvalgets indsats ser Næstved 
som en mulig foregangskommune.

Projektet nærmer sig afslutningen på 
forberedelserne, og vi håber på, at en 
fremtidig øget samkørsel ud over at 
hjælpe på fremkommeligheden også 
kan styrke fællesskabet i lokalsam-
fundene og give mulighed for at møde 
nye mennesker samtidig med, at det er 
godt for miljøet.

I kulturudvalget har det altoverskyg-
gende emne i lang tid været ny svøm-
mehal. Uanset hvad det ender med, så 
bliver det rart (forhåbentlig) snart at få 
en afklaring på sagen.

Andre aktuelle emner er den fremtidi-
ge anvendelse af Boderne og den gamle 
skole ved Skt. Peders kirke. 

På længere sigt så jeg gerne en skøjtehal 
i kommunen, da det er noget, som ingen 
andre byer på Sjælland uden for Storkø-

benhavn har, og som er et langt billigere 
projekt end en svømmehal. Men først 
og fremmest gælder det i det daglige 
fortsat om at understøtte de mange fri-
villige, der hver dag gør en kæmpe ind-
sats i forenings- og kulturlivet.

Nyt fra på landet og kulturen
Af Rico Carlsen
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teknisk udvalg
Af Cathrine Riegels Gudbergsen

Man hører jo så meget om dyre fine 
udvalgsture i det kommunale væsen. Vi 
i Teknisk udvalg har også været på en 
tur. Vi har været tre dage i Jylland med 
et tætpakket program.

Vi forlod Rådmandshaven i en stor bus 
med første stop i Odense. Her så vi Tho-
mas B. Thriges gade, som er den gamle 
vej der skar byen over, og man nu har 
sløjfet og bebygget. 

Så var vi på Elsesminde og så hvor man 
fik opdrættet elritsefiskene og hvidfin-
nede ferskvandsulk, som er de fisk der 
skal til for at den tykskallede maler-
musling kan leve. Det er dem vi køber 
og sætter ud i Susåen for EU midler. 
Det var lidt af en øjenåbner, fordi det er 
godt nok en lillebitte fisk og et kæmpe 
arbejde de har med at få dem opdrættet. 
Stor respekt herfra. Udover det spæn-
dende arbejde, så er det en tidligere 
produktionsskole nu FGU, dvs. det er 
unge der ikke lige ved hvad de skal og 
kan, der arbejder og uddanner sig her 
og også hjælper med opdrættet. 

Efter en frokost, produceret af de unge 
mennesker, drog vi videre mod Højer v. 
Tønder. I bussen afholdt vi så septem-
ber måneds udvalgsmøde så tiden blev 
godt udnyttet. 

I Højer var der et oplæg ved deres udvik-
lingskonsulent om deres satsning på 

oplevelsesøkonomi og benyttelse af na-
turen. Desværre kunne vi ikke nå at op-
leve sortsol, men vi ilede videre til Ekko 
sko’s kursus ejendom hvor vi spiste og 
overnattede. 

Næste morgen drog vi afsted til Vade-
havscenteret, som kun kan anbefales. 
Deres meget dynamiske direktør, der 
startede med en trailer og nu stod med 
et hus til mange millioner fortalte om 
udviklingen. Så videre til Silkeborg, med 
oplæg om at de vil være Danmarks Out-
door hovedstad, hvad de har gjort og vil 
gøre. OG ikke mindst hvordan de styrer 
kanosejladsen på Gudenåen. De har, 
som vi haft en del udfordringer, men 
har i samarbejde med lodsejerne for et 
par år siden, udarbejdet en ny model, 
som fungerer rigtig godt. Jeg tror at vi i 
TU vil arbejde videre ad den vej med en 
langsom frigivelse af både, til et mere 
dynamisk system, men i tæt dialog med 
lodsejerne.

Så mod Århus hvor vi overnattede og 
spiste. Fredag tidligt op, og på besøg  hos 
Teknisk Forvaltning i deres nye kæmpe 
hus lige ved Gjellerupparken, for at høre 
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om nye transportsystemer med digita-
le løsninger og intelligent og dynamisk 
trafikstyring. En spændende men dyr 
model. Så kørte vi rundt og så måder at 
ændre veje på, ex. ved vandstuvnings-
bassiner i midten af nogle brede veje, 
parker med luft og faste installationer 
hvor der tidligere mest var handel med 
stoffer. Skabt i samarbejde og forståelse 
for hinanden. Vi kørte også gennem 
Gjellerupparken og så deres “Triumf-
bue” og hørte om transformeringen.

Vi sluttede i havnen hvor vi så ”Søren” 
deres robot haj, der kan opsamle affald 
og olie. Igen innovation, teknologi og 
kreativitet. 

Så hjem mod Næstved igen, propfyldt af 
ideer og inspiration. Det er absolut en af 
de bedste ture jeg har været på med et 
politisk udvalg og det var alle enige om. 
Der var ikke mange ledige stunder, men 
vi fik lært meget. Vi behøver jo ikke op-
finde den dybe tallerken, hvis andre har 
gjort det. 

I pressen har det fyldt meget, at vi 
vil ændre på den måde vi driver Var-
mestue/værested på i Næstved kom-
mune. Vi er en af de få kommuner, der 
driver en Varmestue. For os i Omsorgs- 
og Forebyggelsesudvalget, er det ikke 
et kardinalpunkt om Varmestuen er 
privat eller kommunalt drevet. Men 
det er vigtigt at indholdet er ordentligt.

Som det er nu, er Varmestuen ikke fulgt 
med udviklingen. Det er et helt andet 
klientel der er i dag, end der var da man 
begyndte. Udvalget har været en tur i 
Skælskør (igen en af de vilde udflugter, 
det skal siges, at vi kørte i min flower 
power inspirerede Transporter, fordi så 
kunne vi undervejs tale om det vi ople-
vede, så vi var et ømt syn, da vi rullede 
op foran deres værested). Her driver 
Kirkens Korshær Varmestuen, og der 
var en helt anden stemning og nærhed, 
end man oplever hos os. 

Det vi ønsker og forventer,  er at 
brugerne rykker sig i deres udvikling, 
at der stilles krav til, at de også bidrager 
til stedets drift med deres deltagelse. 

Et eksempel fra Skælskør var, at 
brugerne ønskede at haven blev pæn, 
det var der ikke ressourcer fra persona-
let til. Så det måtte de selv stå for, og 
det gjorde de så. 

Som det er i dag hos os, så er der et ret 
højt service niveau, og der stilles ikke 
krav. Det er den proces, vi nu er gået i 
gang med, samtidig med at vi ser på en 
flytning til lokaler med større mulig-
hed for at finde på ting man kan lave, 
så der kommer mere indhold, frem for 
blot at være. Det er en sårbar gruppe 
mennesker, som vi skal hjælpe og 
beskytte, men som det er nu, gør vi 
dem en bjørnetjeneste. 

Omsorgs- og forebyggelsesudvalget
Af Cathrine Riegels Gudbergsen
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Tænk hvis man kunne spå om fremtiden 
for så ville det på nogle områder være 
nemmere at være politiker. Hvordan 
skal boligmassen se ud i 2040, altså om 
20 år og er det den rigtige type boliger vi 
satser på i Næstved Kommune. 

Netop sendt i høring er lokalplan, der 
tillader bebyggelse ved Rådmandsha-
ven, som fuldt udbygget vil kunne rum-
me 180 nye boliger og på hele Stenlæn-
gegårdsområdet vil det være muligt at 
opføre 820 boliger som parcelhuse, ræk-
kehuse, townhouses og etageejendom-
me. Dertil kommer nye boligområder i 
Fuglebjerg, Mogenstrup mm.

Men hvad efterspørger markedet og bli-
ver vi flere indbyggere i Næstved kom-
mune? 

Der synes ikke at være en stor stigning 
i antallet af indbyggere frem mod 2040 
for Næstved Kommune. Vi vil have et 
negativt fødselsoverskud, men bliver 
reddet af en større nettotilflytning og 
nettoindvandring. En anden parame-

ter som påvirker boligmarkedet, er de 
forandringer i familiestrukturen som 
pågår i retning af flere singler. Traditio-
nelt har der været en høj andel af sing-
ler i vores største byer, mens andelen af 
singler har været lavere i de mellemsto-
re byer og lavest ude i landdistrikterne. 
I de kommende år vil andelen af singler 
imidlertid stige markant – også uden-
for de største byer. Det vil alt andet lige 
være med til at opretholde boligefter-
spørgslen, hvis ellers singlefamilierne 
kan finde den bolig, de ønsker. 

Hvordan skal boligmassen 
se ud i 2040
Af Niels True, næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget
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Et farvel til kernefamilien som vi ken-
der den, vil udfordre parcelhuset som 
danskernes foretrukne boligform og det 
vil gradvist miste sin dominerende be-
tydning, hvis der vel at mærke i stedet 
opføres etageejendomme.

Boligmassen i Næstved udgøres af 55% 
ejerboliger, 21% private udlejningsboli-
ger, 13% almene boliger, 5% andelsboli-
ger mens de resterende bl.a. er ældre- og 
ungdomsboliger. Især i Jylland og på 
Fyn udenfor de store byer er enfamilie-
husene helt dominerende med en andel 
på 70-80 pct. af boligforsyningen, mens 
Næstved synes mere i balance i forhold 
til de befolkningsændringer, vi står 
overfor i de kommende år. Som man 
kan se på grafikken, så vil der i Næstved 
frem mod 2040 være stadig være efter-
spørgsel på parcelhuse, men også etage-
boliger. 

Konkurrencen om at tiltrække flere bor-
gere til kommunerne er hård, og hvis 
det lykkes for en kommune, går det ud-
over en anden. Man kan forsøge at på-
virke forhold som nettotilflytning ved 
at målrette tiltag, der fastholder unge, 

så de ikke søger væk fra kommunen og 
man kan forsøge at tiltrække færdigud-
dannede til at bosætte sig i kommunen. 

Disse lokale tiltag vil være af en karak-
ter, hvor den lokale kommune kom-
mer ud i en konkurrencesituation med 
nabokommunerne. Selv om en enkelt 
kommune kan ”vinde” i konkurrencen 
om at fastholde og tiltrække borgere, 
sker det på bekostning af andre kom-
muner, hvis situation dermed forvær-
res. Det er en konkurrence, der kan be-
skrives som et nulsumsspil.

Egoistisk kan Næstved alene fokusere 
på egen vækst, men det vil være vigti-
gere fokusere på vækststrategier, hvor 
man i Syd- og Vestsjælland ikke blot 
flytter problemerne rundt mellem hin-
anden men udnytter, at boligudgifterne 
er markant lavere end i de større byer. 
Hvis transportforholdene er i orden, vil 
nogle borgere kunne tiltrækkes af lavere 
boligudgifter og affinde sig med, at de 
får længere til og fra arbejdet.

Så tænk hvis vi kunne spå om fremti-
den.
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Mange borgere er ikke opmærksomme 
på, hvordan opgavefordelingen om-
kring vores affald hænger sammen. 
Kommunen står for indkøb og uddeling 
af skraldespande, udbud og dermed 
retten til at bestemme hvem der skal 
afhente og køre affaldet, samt hvor ofte 
det skal afhentes. Kommunen opkræ-
ver pengene, som det koster at håndte-
re affaldet, og betaler udgifterne. 

Det er derfor vi som borgere kan ople-
ve, at ting gøres forskelligt fra kommu-
ne til kommune. Det er til gengæld vo-
res fælles kommunale selskab Affald+ 
som ejer affaldet, når det har forladt 
borgeren. Affald+ tilbød for et par år 
siden sine ejerkommuner at overtage 
de nævnte opgaver, da man fandt, der 

ville kunne opnås en række besparelser 
ved fælles udbud og håndtering af op-
gaverne. 

Kun Sorø takkede ja og sendte der-
med et par arbejdspladser til Ydernæs. 
Sorø sparer på den konto ca. en milli-
on årligt. Øvrige kommuner skelede til 
Næstved, som har beholdt sine medar-
bejdere i Rådmandshaven. 

Vordingborg og Ringsted overvejer pt. 
seriøst at flytte opgaven til Ydernæs, 
men de undrer sig lidt over vores age-
ren og siger: “vi lægger mange æbler 
i Næstveds kurv” underforstået ar-
bejdspladserne lander i Næstved.  Det 
engelske slogan som siger: “your trash 
my cash” direkte oversat: “dit affald 
mine penge” bliver i disse år, set med 
mine øjne oversolgt. Det skyldes at der 
for eksempelvis plastik, ikke findes et 
naturligt marked, som kan aftage i de 
mængder vi oparbejder. Det skyldes 
der findes et utal af varianter, som vi 

ikke er dygtige nok til at sortere. Til 
gengæld er oparbejdningen af madaf-
fald, bortset fra mider og fluer i skral-
despanden en succes, som formentlig 
kan medvirke til at sænke prisen på 
længere sigt. 

Alt i alt betyder det at vi til næste år skal 
betale 185 kroner mere for vores affalds-
ordning, men der er fokus på og ideer til 
hvordan den pris kan nedbringes.

Lidt om affald
Af Elmer Jacobsen

Den Gamle Købmandsgård 
Selskab og mødelokale

Stort rummeligt lokale udlejes 
til fester, møder og kurser.
Op til 60 pers. Alt i service. 

Te/anretter køkken.

Henvendelse til
Tlf. 5556 4005/2285 0691

www.mallingskoemandsgaard.dk

Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje
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Så er tiden inde til at forhandle bud-
gettet for 2020. Regionerne har fået 
flere penge, som gør at vi ikke skal 
ud med den store sparekniv igen i år. 
Men det betyder ikke, at det bare bli-
ver en ”walk over”.

Vi ved at flere og flere borgere får be-
handling på vores hospitaler og medi-
cinpriserne stiger. Det hører til regio-
nernes kerneopgaver sammen med 
anden patientbehandling i andre dele 
af det regionale sundhedstilbud.

Det er derfor vigtigt at vi i samarbejde 
med kommunerne ser på hvad virker. 
Vi har gennem flere år gjort os nogle 
erfaringer i vores forskellige områder i 
regionen. Kan vi ikke lære af dem? Jo 
bestemt – vi behøver ikke at opfinde 
projekter hvert år, vi må tage ved lære 
af de mange gode erfaringer vi allere-
de har gjort.

I Næstved har vi projektet “Integreret 
psykiatri” som viser, at ved at etablere 
en tæt sammenhæng mellem regio-
nens og kommunens indsats for de 

psykiatriske patienter 
har skabt gode resul-
tater i et ellers kompli-
ceret system, som kan 
være svært at finde 
rundt i - ikke mindst 
for en ressourcesvag 
borger.

I den sydlige del af regionen har man 
kørt forsøget “Aktiv patientstøtte” 
hvor der er lavet en helt målrettet ind-
sats for patienter der har trukket me-
get på sundhedssystemet.

I Holbæk har projektet “Samme dag 
under samme tag” vist rigtig gode re-
sultater. Her kan patienter med flere 
sygdomme få klaret det hele på en 
samlet dag i stedet for at skulle ind til 
undersøgelser og behandlinger over 
mange forskellige dage og steder.

Dette er “bare” nogle af de tiltag, som 
jeg/vi ønsker skal udbredes til hele vo-
res region.

Jeg og Venstre går til forhandlinger 
med en positiv tilgang.

Budgetforhandlinger 2020
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medlem af Næstved Byråd.
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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...

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

www.elmodan.dk

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

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 restaurant. 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 Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

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

Danmarksbedste
produktprogram til 
biogas ATEX Ex
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Jeg vil gerne starte med, at sige tak 
for de flotte stemmetal Venstre fik i 
Næstved Kommune. Først ved Europa-
parlamentsvalget og dernæst ved Fol-
ketingsvalget, begge valg med en solid 
fremgang i stemmetal til Venstre. Det 
viser os, at der er mange i Næstved, der 
tænker blåt. 

Det gav desværre ikke valg til Seba-
stian, vores Folketingskandidat. Dette 
er kredsbestyrelsen gået i gang med at 
analysere på og reflektere over. 

Vi vil i de kommende måneder udar-
bejde en handlingsplan, som vil føre os 
frem mod næste Folketingsvalg. 

Jeg vil sige tak til Kredsbestyrelsen, 
samt alle dem, der hjalp til i valgkam-
pene. Specielt Else Marie skal have en 
ekstra stor tak, hun knoklede utrætte-
ligt dag efter dag i valgkampene med at 
pakke poser, dele ud og få kabalen til at 
gå op, foruden at hun lagde hus og ga-
rage til.

Stor tak
Af Jakob Mols, kredsformand for Venstre i Næstved
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Efter nogen tids sygdom gik Gert Olsen 
bort den 12. september, og Venstre mi-
stede en stor personlighed.

Det vides ikke hvornår han blev med-
lem, men med hans liberale grundhold-
ning vidste både vi og han at han hørte 
hjemme her. Mens han var rektor blev 
han opfordret til at stille op til byrådet, 
men han ønskede ikke at blive valgt. 
Dog støttede han helhjertet Venstre og 
accepterede at stå nederst på listen.

Man husker naturligvis hans turbulente 
afgang fra Herlufsholm Skole. Nok ikke 
så overraskende at han med markante 
meninger stødte sammen med ledelsen 
der. Men han formåede at føre den gam-
le skole frem mod nye tider, og gennem 
hele livet var Herlufsholm skoles ve og 
vel  højt prioriteret.

Efter hans afgang som rektor gik han 
helhjertet ind i kommunalpolitik. Og 
ved valget i 93 var han en stor stemme-
sluger for Venstre. Han sad i byrådet i 2 
perioder til 2001. Han var formand for 
Kulturelt Udvalg, og man husker bedst 
hans skolepolitiske synspunkter, som 
også i dag ville have givet anledning til 
debat. Men med viden og indsigt – og 
en god portion pragmatisme – lykkedes 
det han at komme igennem med hans 
synspunkter.

Også efter at han trak sig tilbage, så vi 
jævnligt Gert i Venstre, og i mange år 
læste han muntre historier ved Venstres 
juleafslutning.

Gert Olsen blev 86 år. Han har sat sit 
præg på mange af os, og mange har me-
get godt at se tilbage på. Æret være hans minde

Gert Olsen  
Af Stig Hansen
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Ofte kan man løbe på mennesker, hvor 
man føler sig beriget ved mødet. Og at 
besøge Inger på Herman Bangs Vej er 
en oplevelse.

Inger er uddannet sygeplejerske, og var 
aktiv i 30 år til hun blev stoppet af en 
cancer i det ene ben.

Hun har støttet op om LOF i bestyrelse 
og som underviser (engelsk) i 20 år, og 
var formand for en fællesorganisation 
af oplysningsforbund, der blev forløbe-
ren til VUC. Og er ked af at LOF måtte 
lukke.

Hun var sekretær i bestyrelsen for 
Venstre i Næstved i en årrække, til den 
daværende formand Hans Andreasen 
overtalte hende til at stille op til byrå-
det i 1982. Og her var hun så i 2 peri-
oder til 1990. Og har erfaret, at man 

sagtens kan få indflydelse gennem ar-
bejdet i udvalgene, også selv om man 
ikke har flertal i byrådet.

Og også Ældrerådet har haft glæde af 
Inger.

Der var engang en organisation der hed 
Venstres Kvinder. Den blev til Ingers 
fortrydelse nedlagt, fordi nogen mente 
at den ikke fungerede. Men det gjorde 
den lokalt. Og så oprettede man Libe-
rale Kvinder, hvor Inger var formand i 
15 år. Man kunne i vinterhalvåret sam-
le 70-100 kvinder hver anden mandag 
i Næstved Tidendes sal til foredrag og 
debat. At det kunne lade sig gøre!

Inger mistede sin mand konsulent 
Jens Marcussen i 1990, men har 2 søn-
ner i Hillerød. Er nu 96 år, men følger 
med i aviser og fjernsyn. Hun mener 

Lars Løkke var en ualmindelig begavet 
formand, som ikke blev behandlet helt 
efter fortjeneste. Men sætter sin lid til 
Jakob Ellemann, som nok skal få styr 
på Venstre. Og også Inger Støjberg, 
hvor hun lige har læst hendes samtale-
bog ”Inger”.

Vores Inger er Æresmedlem i Venstre, 
og vi kan fortsat se frem til hendes 
støtte hver gang der bliver valg.

Inger marcussen
Af Stig Hansen

21



Det sker i Venstre:

lørDaGSmøDer:
sidste lørdag i måneden mødes vi til lidt politisk 
debat over morgenkaffen i et lokale på Rådhuset 
i Teatergade. Der tages ofte udgangspunkt i et 
specifikt emne med oplæg af en politiker, men der 
bliver også plads til aktuelle nyheder. 

Og så det vigtigste: alle får lov til at ytre sig. 
alle møder er kl. 8.30 - 10. 
Gerne tilmelding til aktivitetsudvalget Else Marie 
Holm fixvej@stofanet.dk eller tlf. 2112 2143 af 
hensyn til kaffen. 

kommende dagligstuemøder 
er planlagt således:

17.10.19 med Sebastian Mylsted-
Schenstrøm

05.11.19 med Kristian Skov-
Andersen

05.12.19 med Kirsten Devantier

22.01.20 med Elmer Jacobsen

18.03.20 med Søren Revsbæk

Venlig hilsen Bjarne Haar,
Formand Næstved Vælgerforening

Vælgerforening Næstved har af-
holdt de ordinære bestyrelsesmøder 
26. juni, 15. august og 12. september, 
næste møde afholdes 24. oktober

Vi deltog i det ekstraordinære lands-
møde i Herning med 4 delegerede.

Derudover har vi taget fat på en ny 
række dagligstuemøder på Fixvej 8, 
hos Else Marie, hvor det altid er en 
stor fornøjelse, at møde vore med-
lemmer, som her kan få en tæt dialog 
med vore egne byrådsmedlemmer.

Det er en hyggelig tradition, hvor 
snakken plejer at gå lystigt, når alle 
er varmet op og hvor alle aktuelle 
emner kan drøftes.

Et godt eksempel på et hyggeligt 
og indholdsrigt dagligstuemøde af-
holdtes den 18. september, hvor vi 
havde fornøjelsen af et par velop-
lagte byrødder, Otto Poulsen og Ni-
els True, som bl.a. kunne fortælle 
en masse om de kommende planer 
indenfor deres område, Plan og Mil-
jø – hvorefter disse blev diskuteret 
grundigt.



Venstre i Næstved kommune 
vil gerne have dig/jer med til 
landsmødet i Herning den 16.-
17. november 2019.

Bliv en del af holdet, mød det nye 
Formandskab, hør deres politiske 
visioner, og vær med til en fanta-
stisk aftenfest lørdag aften.
 
Adgangsbillet gælder både lørdag 
og søndag: 100,- kr.
Aftenfestbillet, lørdag: 475,- kr.

Alle omkostninger er egenbetaling.
  
Transport til og fra Herning vil jeg 
gerne hjælpe med at koordinere, så 
vi fylder de biler der kører.
 
Overnatning sørger man selv for, 
der er rigtig mange muligheder i 
Herning og omegn.

Der er mulighed for at købe frokost 
både lørdag og søndag, som nogen 
vil vide, dem som har deltaget før, 
går vi sædvanligvis ned i byen og 
finder noget at spise.
Vi bistår gerne med det praktiske 
omkring arrangementet. Men et 
koordineret indkøb af adgangskort 
samt billetter til aftenfest skal ske 
senest 7.10.2019.
 
Men lad os høre fra dig.
Jakob Mols
Mail: jam@danishagro.dk  
– tlf/sms 2032 8492

JUlekOmSammeN 
I VeNStre 

Fredag den 29. november 
kl. 18.00 i Kompagnihuset.

En hyggelig aften med underholdning, 
og vi skal naturligvis synge.

Det koster 125 kr. for mad og kaffe 
med tilbehør. Drikkevarer kan købes.

Sidste tilmelding er den 22. nov.      
fixvej@stofanet.dk · Tf 2112 2143

Vi håber I slutter op om denne aften.

Mvh Aktivitetsholdet, 
Else Marie

kom med til Venstres landsmøde i Herning
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teleFON- OG aDreSSelISte 
VeNStre I NæStVeD kOmmUNe

Venstre i Næstved Kommune og
Vælgerforeningen Venstre i Fladså
asbjørn Børsting
asbjorn.borsting@gmail.com 
Tlf. 2192 2000

Venstre i Næstved-kredsen
Jakob Mols
jam@danishagro.dk 
Tlf. 2032 8492

Vælgerforeningen 
Venstre i Fuglebjerg
Harald Palmvang
toftegaard@post.tele.dk 
Tlf. 4020 8418

Vælgerforeningen Venstre i Næstved
Bjarne Haar
jbhaar@stofanet.dk 
Tlf. 2623 0444

Vælgerforeningen 
Venstre i Suså-Holmegaard
Flemming Rasmussen
Flemming.rasmussen@siemens.com 
Tlf. 3052 6407

Venstres byrådsgruppe i Næstved
kristian skov-andersen
kgsko@naestved.dk 
Tlf. 5181 7188
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BlIV MEDlEM
Vigtigt er det at deltage i 
samfundsdebatten, og bedst er 
det at give sin mening til kende 
gennem et politisk parti.
Mere end nogensinde før er der 
brug for liberale stemmer i de-
batten. For et beskedent beløb  
om året kan du blive medlem af 
Venstre. Henvend dig til en af 
de ovennævnte. Er du allerede 
medlem, så mød op til vore 
mange arrangementer og lad 
din stemme blive hørt.

Se også hjemmesiden www.naestved.venstre.dk eller find os på facebook


