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Else Marie Holm får
overrakt bevis på,
at hun er udnævnt
til æresmedlem af
Venstre i Næstved
Vælgerforening.
Det er formand
Bjarne Haar,
der klarer
overrækkelsen
sammen med nogle
bevingede ord.
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Venstre fejrer i år 150 års fødselsdag. Jeg
vil foreslå, at vi i den anledning planlægger et arrangement senere i år, som en
lille erstatning for grundlovsmødet.
Coronapandemien har ændret manges
hverdag, og for alvor måden at være
sammen på. Vores foreningsliv har også
været stærkt påvirket.

Der gik efter generalforsamlingen ikke
mange dage, før Danmark lukkede helt
ned og al mødeaktivitet blev indstillet
grundet risiko for Coronasmitte. Bestyrelsen for Venstre i Næstved nåede end
ikke at holde et konstituerende møde. På
generalforsamlingen den 3. marts 2020
blev der valgt ny formand for Venstre i
Næstved kommune, dette blev undertegnede - tak for tilliden! Jeg vil i den forbindelse takke vores afgående formand Asbjørn Børsting for hans enorme arbejde.
Stoppet er Asbjørn dog langt fra, da vi
ligeledes på generalforsamlingen, valgte
ham som ny Kredsformand.
Danmark er nu så småt ved at åbne igen,
og for nuværende planlægger vi at holde
konstituerende møde den 9. juni 2020.
Vi er begyndt at kigge fremad, nemlig
mod Kommunalvalg og Regionsrådsvalg
2021. Det er jo altid en travl periode med

mange gøremål. Jeg håber, at I alle vil
være med til at give Jeres input til vores
politiske valgprogram. Jeg fornemmer,
at mange vælgere i Næstved Kommune,
efter en meget lang periode med Socialdemokratiske borgmestre, efterhånden
spejder efter et alternativ.
Jeg fornemmer, at Venstres input i forligene, der er lavet i Byrådet i den senere
tid, afføder ros til Venstres byrødder.
Vi har valgt vores borgmesterkandidat Kristian Skov Andersen. Sammen med
Kristian er vi så småt begyndt, at finde
kandidater til de forestående valg, det
kommunale så vel som det regionale
valg.
Min mail jam@danishagro.dk eller mobil 2032 8492 er altid åben, så hvis der
er kommentarer eller forslag, ris/ros, da
tøv ikke med at tage fat i mig.
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En lidt alternativ
grundlovstale
Af Asbjørn Børsting, Kredsformand, Næstvedkredsen

Når man googler grundlovsdag, er der
kun en lillebitte artikel om grundlovsdagens historie. Historien tager udgangspunkt i den på mange måder frie
grundlov, som vi fik i Danmark den 5.
juni 1849. Langt de fleste af de efterfølgende omkring 50 artikler på google er
fra forskellige fagforeninger – og nogle
arbejdsgiverforeninger. De handler alene
om de rettigheder og regler, der gælder
med hensyn til om vi har fri den dag. Og
med hvilken løn mv. I mange andre lande
er der langt større respekt om hvordan
landets grundlov blev vedtaget. Tænk på
Norge, USA og Frankrig.

lige tronfølgeregel blev indført sammen
med en nedlæggelse af Landstinget.

I Venstre har vi en god tradition for at
fejre vores demokratiske forfatning. Den
5. juni 1915 fik vi en ny grundlov, hvor
en afgørende ændring var at kvinderne
fik valgret. Og den nuværende grundlov
fik vi så 5. juni 1953 – hvor den kvinde-

 De personlige frihedsrettigheder i

Det er altså nu 67 år siden, at vi med
Venstres Erik Eriksen som statsminister
fik en ny – og på mange måder velfungerende grundlov.
For nogle år siden var der en del debat om, at vores nuværende grundlov
trængte til en revision. I denne tid med
Coronakrise falder sådan en debat lidt
ned på en stenet grund. Jeg drister mig
alligevel til at rejse to emner med forbindelse til vores grundlov:
Coronatiden.

 Grundloven og Danmarks behov for
øget deltagelse i internationalt samarbejde.

Omkring de personlige frihedsrettigheder har jeg hørt en del liberale ømme sig
noget over den indskrænkning, som vi
har oplevet under Coronanedlukningen.
Den personlige frihed skal værnes – men
det skal jo ske på en måde så den ikke går
ud over andres frihed – og med respekt
for dem, der er udsatte. Jeg har her
JA-hatten på – og synes, at det i sin helhed har været positivt at opleve det brede politiske samarbejde om håndtering
af krisen. Og i forhold til mange andre
lande har begrænsningerne i Danmark
været både få og små!

vores tilbud om hjælp til et Italien – der
havde et sundhedsvæsen helt i knæ –
var og er ikke i orden. Disse ubrugelige
respiratorer, som blev tilbudt på et tidspunkt – hvor vi burde have meget andet
og meget mere at tilbyde – ja de vil nok
blive husket længe i Italien. Hvor er socialisternes internationale solidaritet henne – når det virkelig gælder? Her må vi
som liberale gå i front!

Fotos fra
opstillingsmødet

Med det internationale samarbejde synes jeg til gengæld vi har store udfordringer i Danmark. Det har vist sig, at
grundlovens bestemmelser om såkaldt
suverænitetsafgivelse er svære at håndtere, enten gennem 5/6 folketingsflertal
eller ved folkeafstemninger. Jeg synes
det er stærkt beklageligt, at populisme
og snæver dansk kortsigtet egoisme indtil nu har spændt ben for, at vi deltager
i en række samarbejdsområder i EU.
Regeringens holdning til EU´s budgetforhandlinger er for kortsigtede og uden
meget perspektiv. Og håndteringen af
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Mod lysere tider

Vælgerforening Næstved

Af Kristian Skov-Andersen, Medlem af Næstved Byråd. Medlem af økonomi- og beskæftigelsesudvalg. Formand for Næstved havn

Af Bjarne Haar, Formand for Vælgerforeningen i Næstved

Efter et grumt forår med sygdomsfrygt
og isolation håber vi at Covid19 er besejret. Nu skal sommeren nydes trods de
tilbageværende restriktioner.

Siden sidste blad er der ikke sket så
skrækkelig meget i vælgerforeningen,
da vi lige som alle andre har været ramt
af forsamlingsforbud, men vi nåede
heldigvis at afholde vores årlige generalforsamling den 17. februar, hvor vi
i år ved god hjælp fra Finn, fik lavet en
aftale med byens ret nye restaurant ”bspis,” som stedets ejer, Brian, levende
fortalte om tilblivelsen af.

I forhold til forudsigelser om flere tusinde dødsfald, er det gået over al forventning i Danmark. Uanset alvorlige politiske skønshedsfejl fra regeringens side.
I Næstved Kommune høstede vi “den
store udligningsgevinst” på 115 mio kr.
Vi skal nok tilse, at pengene bliver brugt,
hvor behovet er: børnepasning, skoler,
ældre, handicappede.
Så mange penge modtager man jo ikke,
hvis det gik godt. Næstved Kommune
har været forsømt i generationer. Der
har hverken været ønske eller vilje til at
skabe en sund udvikling med vækst og
velstand.
Samtidig rammes kommunens røde kabinet af en ubehagelig sag om en udtræ-

delse af byrådet pga dårlig opførsel og
tone. Borgmesteren har åbenbart vist
mere vrede end diplomati. Og hans væbnere har brugt grovfilen. Sådan går det,
når man har haft magten for længe.
Alt imens Venstre med solidt arbejde
over hele linjen kører sig i stilling til

næste kommunevalg, som nu kun er
halvandet år væk. Vi er igang med tiltag,
som skal sikre os en historisk valgsejr.
Vil du eller din nabo være kandidat for
Venstre? Så kontakt mig meget gerne
snarest.

Det var spændende at høre en så dedikeret iværksætter fortælle om hvilke
tilfældigheder der gjorde, at netop han
kom til at drive stedet. Han fortalte
bl.a. at han i første omgang slet ikke
var interesseret, men ved intromødet
fik et indblik i, hvor gennemarbejdet et
koncept det var, og var derfor efterfølgende ikke i tvivl.
Ved Generalforsamlingen i år var 6 af
medlemmerne på valg og alle genopstillede, og blev valgt. Eneste ændring

ift. sidste år er, at sidste års nyvalg,
Morten Kristiansen, som selv valgte at
stoppe i 2019 pga manglende tid, naturligt nok ikke mere er i bestyrelsen.
Jeg havde den glæde at kunne udnævne Else Marie Holm til vores nyeste
æresmedlem og diplomet blev overrakt
under stor applaus, som tak for det
store arbejde Else Marie har udført i
årenes løb.
Efter den ordinære Generalforsamling,
som igen i år myndigt blev ledet af Erling Pedersen, var der orientering og
debat med vores 5 byrådsmedlemmer
Kirsten, Sebastian, Søren, Kristian og
Elmer.
Vi er så småt kommet i gang igen efter
Coronaens indtog og har afholdt 1. bestyrelsesmøde.

igen, selvom det virker en smule trægt
lige nu.
Vi går et efterår i møde, hvor tankerne skal samles om næste års valgkamp,
hvor vi virkelig skal stramme ballerne
for at få vores hedeste drøm til at gå i
opfyldelse.
Vi skal have maksimal indflydelse i næste valgperiode og helt naturligt skal vi
gå efter borgmesterposten, det må der
ikke herske tvivl om!
Efteråret vil også byde på et gensyn
med de efterhånden kendte dagligstuemøder, når vi igen må forsamles > 20
personer og vil naturligvis blive annonceret på hjemmesiden, og ved særskilte
indbydelser.

Det bliver rigtig godt at komme i gang
7
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Sundheds- og ældreområdet i Næstved
Kommune midt i en ”Corona-tid”
Af Kirsten Devantier – Gruppeformand i Region Sjælland, medlem af Næstved Byråd.

Både de ældre og vores medarbejdere
i sundheds- og ældreområdet har i de
sidste knap 3 måneder været igennem
en indgribende og voldsom periode en rejse, som vi håber at kunne begynde at se en lysning på og på sigt også en
ende på.
Velvidende, at en del af vores hverdag
også fremadrettet vil være lidt anderledes og ikke helt som vi kendte den før.
Igennem hele fasen har ledelsen i

sundheds- og ældreområdet været
uhyre opmærksom på det store ansvar
det er, at skulle tage vare på og drage
omsorg for de ca. 3000 ældre mennesker, der modtager hjælp fra Næstved
Kommune.
Hertil skal lægges de ca. 1500 medarbejdere, som har arbejdet “i fronten” i
det direkte og tætte samarbejde med
vores sårbare ældre – og hermed også
udsat sig selv for smitterisiko.
Antal smittede
Vi følger dagligt med i hvor mange
smittede borgere, der er i det samlede
ældreområde. Dette har svinget dagligt
og i nuværende periode ligger tallet på
typisk mellem 10-12. Der er heldigvis
en tendens til, at dette tal er dalende.

Når borgere er under mistanke for
at være COVID-19 smittede eller er
konstateret smittede, udstyres medarbejdere med alle de fornødne værnemidler.
Værnemidler
Næstved Kommune har igennem hele
perioden haft tilstrækkeligt med værnemidler - om end vi har haft et par uger,
hvor vi har været langt nede i lagerbeholdning primært af masker og kitler.
Næstved Kommune har i den indledende fase været andre kommuner
behjælpelig med udlevering af mindre
beholdninger af værnemidler.
To gange ugentligt skal alle kommuner
og regioner rapportere vores aktuelle
lagerbeholdning af de forskellige vær-

nemidler ind til Lægemiddelstyrelsen
- dette netop med henblik på at vi på
tværs af kommuner og regioner skal
kunne hjælpe hinanden i kritiske situationer.
Besøgsrestriktioner på
plejecentrene
Som det er alle bekendt, blev der indført besøgsrestriktioner på landets
plejecentre og hospitaler. I Næstved
Kommune er vi smerteligt bevidste
om, hvad dette betyder for vores ældre.
Da der har været smitteudbrud på flere
af plejecentrene og ligeledes for at forebygge smitte, er besøgsrestriktionerne blevet håndhævet; men i takt med
at sundhedsmyndighederne har givet
mulighed for lempelser, har vi været
klar til håndtering heraf.
Vi har derfor gennemgået de fysiske
rammer i alle vores plejecentre for at
finde gode og kreative løsninger.
Medio maj måned fik alle beboere og
pårørende mulighed for de såkaldte
udebesøg - det kan være i form af ter-

rassebesøg, havebesøg eller gå-tur-besøg.
D. 27. maj forventes sundhedsmyndighederne at åbne yderligere op for indebesøg, og i ældreområdet er man klar
også til straks at kunne give beboere og
pårørende denne mulighed.
Der er indrettet særskilte lokaler, der
indrettes specifikt til formålet, og de

steder, hvor dette ikke har været muligt på sundhedsmæssig forsvarlig vis,
er der bestilt besøgspavilloner.
Der arbejdes på, at rekruttere frivillige besøgsværter-/værtinder, der kan
være behjælpelig med de mange praktiske opgaver ved disse besøg, herunder
også at byde velkommen og sørge for
kaffe m.v.
9
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Fra nødberedskab til normal drift
Fra midten af maj måned har Ældreområdet igangsat gennemgang af alle
borgere, der modtager hjemmepleje/
hjemmesygepleje mhp. at disse borgere løbende tilbydes de ydelser, som de
modtog før Corona-krisen, hvor der
blev indført nødberedskab.
Processen med at tilbyde borgerne
deres ”sædvanlige” ydelser igangsættes
løbende og i prioriteret rækkefølge.
Nødberedskabet har primært omfattet
ude-borgere – og det har været ydelser
som f.eks. rengøring, bad, træning,
som har været håndteret på et lavere
niveau end sædvanligt.
Ældreområdet stræber således efter roligt og kontrolleret at vende tilbage til
mere normale tilstande.
Sundhedscentret
Sundhedscentret har i løbet af perioden åbnet gradvist og løbende op i takt
med at sundhedsmyndighederne har
givet mulighed herfor.
Det gælder genoptræning, alkoholbehandling, forebyggende hjemmebesøg
og vores forskellige indsatser for bor-

gere med kroniske sygdomme. Alle tiltag udmøntes således, at det er fuldt ud
sundhedsmæssigt forsvarligt.
Det er anderledes præmisser – f.eks.
har Sundhedscentret før Coronatiden
varetaget genoptræningen fortrinsvis på store hold med 15-18 borgere
sammen - nu foregår hovedparten af
genoptræningen enten individuelt eller i små grupper. Dette giver alt andet
lige en mindre effektiv drift; men der
bliver ikke gået på akkord med smitteforebyggelsen.
Tandplejen
Tandplejen er ligeledes åbnet delvist op
iht. de særdeles skrappe retningslinjer,
der gælder for dette område. Behandlinger af børnene udføres naturligvis
til punkt og prikke efter de sundhedsmæssige retningslinjer.
Tandplejen er et af de områder, hvor
der skal tages allerflest hensyn for at
undgå smitte. Eksempelvis kræver
hver eneste behandling af et barn et
totalt sæt nye værnemidler (kittel,
handsker, maske og briller) – og hertil
kommer omhyggelig rengøring.

Fotos fra
lingerne
generalforsam
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Corona har ikke aflivet
EU-samarbejdet - tværtimod

Vælgerforeningen Fuglebjerg

Af Linea Søgaard-Lidell, Sjællands medlem af Europa-Parlamentet

Den 19. februar 2020 afholdt vi generalforsamling på Fuglebjerg Kro. Ca. 20
personer var mødt op.
Aftenen startede med indlæg af folketingsmedlem Louise Schack Elholm,
som fortalte vidt og bredt om sit arbejde i Folketinget. Louise er skatte- og
kirkeordfører, og valgt i Ringsted. Indlægget blev fulgt op af en god debat og
stor spørgelyst. Louise valgte at blive
og overvære den efterfølgende generalforsamling, hvilket der fra flere sider
blev udtrykt stor tilfredshed med.
Selve generalforsamlingen forløb
planmæssigt, og efter formandens beretning, blev mange emner debatteret
ivrigt med gode indspil fra både Louise og vores to byrådsmedlemmer Otto
Poulsen og Rico Carlsen.

Corona-krisen har tydeliggjort interne
stridigheder i EU. Når det kommer til
hvilke økonomiske redskaber, der er
bedst, og hvem der skal betale hvad,
så ser vi en splittelse mellem nord og
syd i EU, men også øst. Positioner som
allerede fandtes, men som for alvor
blusser op, når vi står under pres. Det
har fået mange til at kalde EU-samarbejdet nærmest dødt og i hvert fald på
vej i graven.
Men corona-krisen har også tydeliggjort noget andet. Nemlig det voksende behov for, at vi i EU står stærkt
sammen.
Både globalt, hvor USA og Kina står i
hvert sit hjørne med helt andre dagsordener og værdier end os. Og også økonomisk, hvor vi alle ser ind i en recession som følge af samfundenes totale
nedlukning i sundhedskrisen.

Så nej, coronaen har ikke aflivet EUsamarbejdet, som de dystre røster ellers kalder den. Vi er udfordrede, men
vi har været udfordrede før, og her
overvandt vi det i fællesskab. Når alt
kommer til alt, så kan vi nemlig kun
løse de grænseoverskridende udfordringer sammen. Og de udfordringer
vil særligt i de kommende år handle om
at få økonomien på fode igen - gennem
både den globale samhandel og vores
indre marked i EU.
I år er det 70 år siden, at Europa tog det
første skridt mod det, vi i dag kender
som EU. Nemlig ved at lægge kul- og
stålproduktionen sammen i de lande,
som ellers havde bekriget hinanden.
Gennem tæt samhandel og det forpligtende politiske fællesskab, som fulgte, er vi sammen blevet rigere i EU og
stærkere globalt.

Af Harald Palmvang, Formand for Vælgerforeningen i Fuglebjerg

Dét skal vi holde fast i. Krisen skal vi
bruge som afsæt til at skabe fornyet
fokus på, hvordan vi udvikler og forbedrer vores indre marked, og hvordan
vi får skabt flere gode frihandelsaftaler
med verden omkring os.
Vejen til at få vores samfund på fode
igen går gennem at skabe nye arbejdspladser, vækst og bæredygtig udvikling. Det er sammen, vi skal gøre det.
Ligesom vi har gjort det de seneste 70
år. Og ligesom ved andre kriser skal vi
genopbygge på en bedre måde, end den
vi forlod.
Økonomien skal kickstartes på en grøn
og bæredygtig facon, så vi ikke risikerer at være slået tilbage til gårsdagens
løsninger. De nye vækstmuligheder,
som vi i EU skal skabe rammerne for,
skal nemlig findes i den grønne omstilling.

Bestyrelsesmedlemmer: Lars Pedersen, Jørgen Hansen, Jørgen Dalgaard
og Kurt Nielsen.
Som noget nyt valgtes to suppleanter,
nemlig Finn Andersen genvalg og Lars
Frederik Henningsen nyvalgt.
Revisorer: genvalg til Carlo Kjelkvist
og Ole Rasmussen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kurt Nielsen
som næstformand, Jørgen Hansen
som kasserer, Jørgen Dalgaard som sekretær og Lars Pedersen som kredsbestyrelsesmedlem.

Den 20. maj 2020 mødtes bestyrelsen
til deres første egentlige møde efter
generalforsamlingen. Her blev det bl.a.
besluttet, at et lille udvalg skal arbejde
på at afholde et orienteringsmøde for
nye medlemmer, ligesom der vil blive forsøgt lavet en medlemstur til et
interessant sted på Sydvestsjælland til
efteråret. Mere herom senere.
Til sidst vil undertegnede ønske
alle medlemmer af Venstre
en rigtig god sommer

Der var genvalg til hele bestyrelsen, som det næste år består af:
Formand: Harald Palmvang
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Pengene følger barnet - nu også
hvis familier vælger at passe selv

Om flere kvinder end mænd benytter
sig af muligheden, er vi ikke så bekymrede for. Dels fordi man maksimalt kan få tilskud i 12 mdr. indenfor
barnets første to leveår, og dels fordi
vi har fuld tillid til, at den enkelte familie selv kan finde ud af at indrette
sig, som den finder bedst, uden at der
ligger nogen kvindeundertrykkelse
eller andet fordækt til grund herfor.

Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Så lykkedes det endelig i Børne- og
Skoleudvalget, at få vedtaget Venstres forslag om at give børnefamilier
større frihed til at indrette sig, som
de finder bedst, ved at indføre tilskud
til pasning af eget barn.
Som det er i dag, har forældre ret til
tilskud, når de sender deres børn i
vuggestue, børnehave eller dagpleje.

Det er dette tilskud, som vi mener
bør følge barnet - også selvom det er
en forælder, der passer barnet. Der er
nemlig noget fundamentalt besynderligt ved, at det hidtil har været
muligt for eks. to nabofamilier at få
tilskud til betaling for at passe hinandens børn, som private dagpassere, men ikke tilskud til at passe deres
egne børn.
Vi ved, at rigtig mange forældre gerne
vil være mere til stede i barnets første leveår, og forskning viser, at det
faktisk er sundt for barnets udvikling
at være sammen med en nærtstående
voksen tidligt i livet.
Ligeledes mener vi, at det er forældrene, der kender deres børn bedst,
og det er ikke alle børn, der er klar til

at starte i institution lige tidligt. Derfor giver denne ordning bedre mulighed for forældrene til at tage individuelle hensyn, da de ikke er tvunget
til at sende barnet i institution så
snart barslen udløber.
Muligheden kan desuden indføres
uden at det ville betyde merudgifter
for kommunekassen, så det er for os
god liberal politik, at give denne valgmulighed til familierne.
Den eneste malurt er, at vi gerne havde set, at man gav det fulde tilskud
på 85% af det offentlige tilskud til
institutionspladser, som loven giver
mulighed for. Vi kan ikke se hvad der
retfærdiggør et endnu lavere tilskud.
Det fulde tilskud ville ligelede give
flere familier mulighed for at benyt-

te muligheden, men det ville resten
af udvalget - bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Radikale
Venstre - af uransagelige årsager ikke
være med til . Dét selvom vi godt ville
kunne give et større tilskud uden at
det ville føre til merudgifter for kommunekassen.
Vi håber så blot, at det lavere tilskud
ikke betyder at nogle, der ellers gerne
ville benytte muligheden, nu ikke har
råd til det og det ville jo være socialt
skævt.

Modstandere har fremført synspunktet, at man frygter, at dette
vil føre til, at kvinder - måske især
indvandrerkvinder - bliver “parkeret
hjemme ved kødgryderne”. Det er
der imidlertid taget højde i lovgivningen. Således stilles der krav til alt
fra sprogkundskaber, til at man skal
have opholdt sig i Danmark i 7 ud af
de seneste 8 år. Dertil må man ikke
modtage andre offentlige ydelser
som dagpenge, integrationsydelse,
kontanthjælp eller SU.

Ordningen træder i kraft per 1. januar 2021 og evalueres i efteråret samme år.
Fotos fr
generalforsa a
mlingerne
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Hvor forsvandt friheden hen?

Vigtigt med fokus på alle
patienter i sundhedsvæsenet

Af Søren Revsbæk, Byrådsmedlem, Venstre.

Meget kan siges om håndteringen af
Corona-krisen. Godt, såvel som skidt.
Godt var det, at der blev reageret hurtigt. Mindre godt, at vi samtidig fik lukket Danmark måske for meget ned. Det
kan koste dyrt de kommende måneder.
Det som imidlertid har rystet mig
mest, er den hurtighed og villighed,
hvormed hele Folketinget afskaffede
borgernes frihedsrettigheder og lagde
magten i hænderne på regeringen og
sundhedsministeren.
I løbet af få timer, uden grundig dokumentation, afskaffede Folketinget
epidemiloven og lagde magten hos
sundhedsministeren. Magt til bl.a.
tvangsindlæggelser, magt til tvangsvaccinationer (selvom en vaccine jo
ikke er kendt) og magt til at forbyde
mere end 2 personer at forsamles. Den
magt er ikke blevet brugt, men ministeren har den magt.
I løbet af få timer, afskaffede et enigt
Folketing virksomhedernes ret til er-

statning efter den gamle epidemilov
og i stedet har vi så fået et kompensationsregime uden lige.
Normale høringsprocesser blev aflyst og det hele gennemført i hastebehandling. Var det gennemtænkt, eller
var vore politikere mest optaget af at
vise ”handlekraft” eller være bange for
at blive beskyldt for ”ikke at bakke op?”
Jeg kan måske forstå, at en del af
venstrefløjen gik med til det, måske
også Dansk Folkeparti, som jo går ind
for centralisme. Til en vis grad også de
Konservative, hvor nogle nok sværmer
for den store beskyttende stærke stat.
Men, at Venstre - frihedsrettighedernes parti, partiet der siger: ”Mennesket
frem for systemet”, uden videre sagde
”javel fru Statsminister,” det kom alligevel bag på mig.
Hvis ikke Venstre (og for den sags
skyld LA) står fast på borgernes rettigheder overfor Staten, undskyld, jamen
hvem skal så?

Vi tror, vi lever i et demokrati, men
pludselig dukker en ubehagelig skygge af fascisme frem, hvor næsten ubegrænset magt lægges hos regeringen.
Hvem kan nu kritisere Ungarn? Da
ikke danske politikere.
Heldigvis har vi en fri presse, f.eks
Berlingske, der stiller de kritiske
spørgsmål. Spørgsmål som Jacob Elleman-Jensen og andre erfarne politikere, burde have stillet i Folketinget i
de sene aftentimer, hvor alt skulle hastes igennem.
Jeg har dyb respekt for, at man er
med til at tage ansvar, men vi skal også
forvente af vore folkevalgte, at de ikke
bare “stemmer i” i alvorlige situationer,
men på vores vegne - hver enkelt borgers vegne - er kritiske overfor magten
og Staten. Altid.

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

Corona-pandemien fylder i sagens natur
rigtig meget for arbejdet i sundhedssektoren i disse tider. Det gælder ikke
mindst på de afdelinger, som har coronapatienter indlagt, i teltene hvor tusindvis af borgere testes, og laboratorierne
hvor de mange tests analyseres. Antallet
af indlagte er heldigvis stagneret og for
nuværende under kontrol. Lige nu er der
kun corona-afsnit et sted i regionen.
Det gør, at nu må fokus være på alle andre patienter, der har fået udskudt undersøgelser og behandling. Det er mit
klare mål, at vi hurtigst muligt vender
tilbage til en situation, hvor patienternes
rettigheder til henholdsvis udredning
og behandling inden for 30 dage kan genindføres.
Og det er naturligvis en forudsætning,
at regeringen stiller de nødvendige

ressourcer til ”pukkelafvikling” til rådighed – både i år og næste år.
Den gode nyhed i Region Sjælland er, at
vi er godt på vej til at være tilbage til før
pandemien. Det gælder både i Psykiatrien og på vores sygehuse.

Vi skal tage alle de gode erfaringer med
videre og bruge en helt ekstraordinær
situation til at gennemtænke den måde,
som vi som samfund har indrettet os på.
Det er vigtigt at vi bruger krisen aktivt
til at stræbe mod noget endnu bedre.

Det har krævet og kræver stadig en
kæmpe omstilling af vores sundhedsvæsen, og den er blevet klaret flot af ledere og medarbejdere.
Kan vi lære noget nyt?
Denne krise har åbnet for mange nye
arbejdsmetoder, som er blevet taget i
brug. Borgerne “går” til lægen på video
som aldrig før – både på hospitalet og i
almen praksis, og vi holder video-møder
i en hidtil uset grad.
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Hilsen fra...
Af Elmer Jacobsen

Revision af kommuneplan
Kommuneplanen skal revideres i 2021.
Er du ejer af arealer, hvor du ønsker
at få nye muligheder eller kender du
nogen i den situation, så er det nu man
skal på banen. Omvendt er der også
borgere, som tidligere har fået arealer
skrevet ind, og dermed påført sig selv
øget beskatning, som ønsker arealerne
ud igen. Det er ligeledes nu man skal
være opmærksom på den del, ellers går
der 4 år før muligheden er der igen. I
forbindelse med en ejendomshandel,
kan det være afgørende, om der er muligheder eller begrænsninger.
Spildevandsrensning
i det åbne land
Debatten med Helle Jessen i Sjællandske, har betydet en del henvendelser,
dels fra usikre borgere, men også fra
folk med viden på området, så jeg er
også blevet klogere. Lad mig slå en
ting fast, jeg har aldrig opfordret til

man skulle bryde loven, men må med
stor beklagelse konstatere, at dem som
har fulgt de hidtidige påbud i Næstved
kommune bliver straffet, hvilket er
dybt beklageligt. En ny oplysning for
mig har været, at når hustanke tømmes, tilsættes der polymer. Et par af
de henvendelser der er kommet, har
været desangående, og det fortælles, at
disse polymer er giftige for vandmiljøet. Vore vandløbs tilstand vurderes på
tilstedeværelse af insekter og smådyr,
men hvis dette dyreliv aflives af polymer, som pumpes ned i vores trixtanke, så er det en systematisk forvridning
af vore vandløbs miljøtilstand. Der er
folk som tager fat i den opgave nu, så
det kan blive afklaret om det er sandt.

at udlægge Danmark som det land
der brænder 1/3 og dermed forbrænder mest i Europa, så kunne man have
valgt at sige 1/3 af vores affald bliver
til strøm og varme. Grundet det store fjernvarmenet i Danmark har vi en
udnyttelse af denne forbrænding, som
ingen andre kan konkurrere med. Hvis
affaldet skal erstattes af biobrændsel,
som vi kan producere herhjemme, er
det fint, men bliver det erstattet af
træflis, sejlet hertil fra USA, nægter
jeg at tro det kan være en miljøgevinst.
At affaldsordningerne ensrettes i hele
landet, bør give en bedre udnyttelse.
Omvendt bliver vejen noget længere,
hvis man på lokalt plan kommer med
nye ideer og måske geniale forslag til
løsninger.

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

God sommer til alle

De nye affaldsordninger
Det nationale udspil for affaldsordninger har været længe ventet, og ingen
kan formentlig være i tvivl om, at vi
skal sortere mere. Men frem for blot
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Effektiviseringspotentialet
i vandsektoren
Af Niels True, Formand for NK-Forsyning A/S

NK-Forsyning A/S opererer i et meget reguleret marked med stramme
økonomiske rammer for, hvad der må
opkræves hos forbrugerne.
Forsyningssekretariatet (vandtilsynet)
er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. De regulerer de økonomiske
forhold i vandsektoren i Danmark, så
de danske drikke- og spildevandsselskaber hele tiden drives så effektivt
som muligt. Vandsektorens kerneopgaver er, at sikre rent drikkevand og
at udlede renset spildevand tilbage til
naturen. Men vandsektoren består af
naturlige monopoler. Det betyder, at
vand- og spildevandsselskaber ikke er
udsat for konkurrence, men gennem
en økonomisk regulering efterlignes
et konkurrencepres, selskaberne ville
have oplevet, hvis vand og spildevand

havde været konkurrenceudsatte ydelser på et velfungerende marked.
I NK-Forsyning A/S lever vi fint med, at
vandsektoren bliver reguleret ud fra et
generelt krav om effektivisering på 2%
årligt og et individuelt effektiviseringskrav, som skal tilskynde de mindst
effektive selskaber til at blive lige så
effektive som de mest effektive vandselskaber. Det betyder, at muligheden
for at opkræve penge hos forbrugeren
bliver lavere år for år.
Det er svært, at sammenligne takster
med naboforsyningen, da ydelserne
leveres under forskellige produktionsvilkår og med lovfastsatte krav om
kvalitet. Dertil kommer ledningsnettets størrelse (geografi), alder og stand,
som er betydende for taksterne. Tager

man spildevand som eksempel, så er
der overordnet 3 områder hvor pengene bruges. Drift af renseanlæg, transport af spildevand og anlæg i jorden,
dvs. ledningsrenoveringer, byggemodninger og kloakering i det åbne land.
Det til sammen har de seneste år langt
oversteget, hvad der opkræves over
taksten, hvor der er sket et planlagt
låneoptag til primært kloakering i det
åbne land og byggemodninger.

For første gang har Forsyningssekretariatet fået lov til selv at udarbejde en
analyse af effektiviseringspotentialet
til vandselskaber ti år frem. Til trods
for, at vandsektoren de seneste ti år allerede har hentet i omegnen af 2,5 mia.
kr., så finder Forsyningssekretariatet
alligevel, at der frem mod 2030 kan høstes yderligere besparelser på 3,9 mia.
kr., som fordeler sig med 3,1 mia. kr. på
spildevandssektoren og 0,8 mia. kr. for
vandsektoren.
Forsyningssekretariatet vurderer, at
den nuværende regulering af vandsektoren kan sikre, at størstedelen af
effektiviseringspotentialet indhentes.

Skal hele effektiviseringspotentialet
indhentes, anbefaler Forsyningssekretariatet imidlertid yderligere tiltag i
reguleringen:
 Nye og stærkere incitamenter til
konsolidering. Som et element heri
skal kommuner forpligtes til at undersøge mulige gevinster og omkostninger ved konsolideringer af
kommunale vandselskaber.
 Et højere loft for effektiviseringskrav. Den nuværende regel om, at
det årlige individuelle effektiviseringskrav maksimalt kan udgøre
2% af den økonomiske ramme, skal
forhøjes.

Det skal altid være et mål, at kommunale monopolselskaber drives med
mest mulig effektivitet, da det er penge
som hentes op af forbrugernes lommer.
Men rammerne må heller ikke blive så
snævre, at det ikke giver rum til nødvendig vedligeholdelse af ledningsnettet med lavere forsyningssikkerhed til
følge. Man kan have en grum mistanke
om, at den nuværende regering har udset sig en kilde til medfinansiering af
den grønne omstilling.

Fotos fra
lingerne
generalforsam

Da indtægtsrammerne er faldende og
dermed sætter loftet over, hvad der må
opkræves, så er effektiv drift en nødvendighed med en skarp prioritering af,
hvor pengene bruges. Først og fremmest
drift og vedligehold af anlæg for at have
en høj forsyningssikkerhed, men også at
holde produktionsanlægget intakt ved
løbende renoveringer samt nyanlæg.
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Fuglebjerg Kro

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Danmarksbedste
produktprogram til
biogas ATEX Ex

Salg • Reparation
Service og ingeniørrådgivning
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

Kapselblæsere • Sidekanalsblæsere • Pumper

Tlf. 55 71 11 10
sales@gugliotta.net

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

Selvom vores nyeste
æresmedlems 80 års fødselsdag
ikke helt blev den dag Else
Marie havde drømt om,
og som hun har arbejdet for
og glædet sig til, så blev det
vist alligevel en god dag –
vejret var i hvert fald flot.
Vi var lige omkring 10 personer
ad gangen det meste af dagen,
både familie, venner og
bekendte!

www.gugliotta.dk
Salg, reparation og god service

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

Elmodan Elektro
Køgevej 20
Militærvej
17· ·4700
4700Næstved
Næstved· Tlf.
· Tlf.7023
70232007
2007
Prøvensvej
3834 1038
1038
Prøvensvej 27
27 ·· 2610
2610 Rødovre
Rødovre · Tlf. 3834
www.elmodan.dk
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
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Venstre i Næstved kommune
Askovvej 20 C, 4733 Tappernøje

Telefon- og adresseliste
Venstre i Næstved kommune
Venstre i Næstved Kommune
Jakob Mols
jam@danishagro.dk
Tlf. 2032 8492

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

Venstre i Næstved-kredsen og
Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Asbjørn Børsting
asbjorn.borsting@gmail.com
Tlf. 2192 2000

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

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

Venstres byrådsgruppe i Næstved
Kristian Skov-Andersen
kgsko@naestved.dk
Tlf. 5181 7188

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

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 debatten. 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.

