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I det forgangne år har Venstre i Fladså haft rigtig mange gøremål og i det hele taget har året været 
præget af stor aktivt på alle fronter. 
 
Foreningen tæller nu 343 medlemmer. - så i forehold til sidste år har vi haft en lille fremgang. 
 
Vi må heldigvis konstatere, at organisationsprocenten blandt Venstrevælgerne her i kommunen er 
ret høj – og kan selvfølgelig blive højere. 
 
På landsplan må vi slå fast, at Venstres succes i høj grad kan tilskrives en særdeles dygtig ledelse i 
form af Anders Fog Rasmussen, men det gøres absolut ikke alene – ministerflokken fra partiet 
Venstre er som helhed særdeles kompetente. 
 
Det er ingen tvivl om, at indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med 
kommunalreformen, har trukket et meget stort læs. 
 
 
 
Venstre er for alvor blevet partiet, der indfrier valgløfter. –  
 
 
2005 Var et valg - år.! 
 
Hvad var det så vi gik til valgene på: 
 
 
Velfærdsreformer 
 

I december måned fremlagde Velfærdskommissionen sin rapport. Velfærdskommissionen har 
dokumenteret, at vi har både en indre og en ydre udfordring. 

 Den indre udfordring er, at vi heldigvis bliver ældre end tidligere, men samtidig er der færre 
erhvervsaktive. 

 Den ydre udfordring opstår med den hårdere internationale konkurrence, Danmark befinder sig i, 
som følge af globaliseringen. Derfor er der behov for reformer, der øger beskæftigelsen og 
finansierer fremtidens velfærd uden at sætte skatten i vejret. 

Regeringen har valgt at fokusere på to områder: For det første at få alderen for tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet hævet. Og for det andet at få flere indvandrere i arbejde. Dertil kommer en øget 
satsning på forskning, uddannelse og efteruddannelse. 

Alene forslagene om senere tilbagetrækning og bedre integration kan løse omkring tre fjerdedele af 
den udfordring. 



 

For Venstre er der fem overordnede pejlemærker, som en kommende velfærdsreform skal leve op 
til:   

1 Øget beskæftigelse. Velfærdsreformerne skal øge arbejdsstyrken og dermed bidrage til en 
højere beskæftigelse i fremtiden.  

2 Finansiering af velfærdssamfundet uden skattestigninger. Målet er at sikre, at vi kan 
finansiere velfærdssamfundet i fremtiden, uden at øge skatterne.  

3 Investering i forskning og uddannelse for at skabe øget vækst. Reformerne skal først og 
fremmest sikre et bæredygtigt velfærdssamfund i fremtiden. Derudover skal vi foretage en 
række investeringer, bl.a. i forskning og uddannelse, for at sikre fortsat vækst og høj 
velstand i Danmark.  

4 Sikring af sammenhængskraften i samfundet. Det danske samfund er præget af høj social 
mobilitet, et fleksibelt arbejdsmarked, gensidig tillid og vilje til at hjælpe de svageste. Det er 
vigtige værdier, som vi skal værne om og bevare.  

5 Reformer i et tempo, hvor alle kan følge med. Reformer skal gennemføres med respekt 
for det enkelte menneske, som har behov for tryghed for at kunne tilrettelægge sin 
tilværelse. Ved at starte nu, kan vi gennemføre reformerne gradvist over en længere 
årrække. Derved sikrer vi, at alle får tid til at indrette sig på de nye regler i god tid.  

 

Danmark har så stærk og robust en økonomi, at der ikke er behov for panikindgreb. Tiden er inden 
til at træffe kloge beslutninger, der vil gøre de gode tider langtidsholdbare. 

Forudsætningen for at disse pejlemærker kan føres ud i livet er, at økonomien er på plads. 
 
Den danske økonomi er i dag én af Europas stærkeste. Beskæftigelsen stiger, og arbejdsløsheden 
falder. I løbet af det sidste 1 1/2 år er ledigheden faldet med næsten 40.000. Vi har nu den laveste 
reelle ledighed siden 1970’erne. 
 
Vi har solide overskud på de offentlige budgetter. Det betyder, at vi nedbringer gælden hvert år. 
 
Vi har store overskud på betalingsbalancen. Udlandsgælden bliver betalt af i stor hast. Og snart er 
udlandsgælden helt væk. Flere generationers gældsætning er ved at være afdraget. Det er kun 20 år 
siden vi stod ved afgrundens rand på grund af underskud og gældsætning og socialdemokraterne 
smed regeringsansvaret fra sig i magtesløshed. Dengang var underskuddet det helt afgørende 
politiske problem. Nu er problemet ved at være løst. 
 
Også fremtiden ser fornuftig ud. 
 
Venstre vil det frie valg 
 
Venstre vil det frie valg, fordi udgangspunktet er hos den enkelte borger. Venstre vil det frie valg, 
fordi Venstre har fuld tillid til, at den enkelte selv kan bedømme, hvilket tilbud der passer ham eller 
hende bedst. Venstre vil det frie valg, fordi det frie valg sætter større fokus på kvaliteten af den 
service, der leveres - både, den de private firmaer leverer, men også kvaliteten af kommunens egen 
service. 
 
For Venstre er det afgørende at give borgeren direkte mulighed for selv at vælge, frem for blot at 
give kommunen mulighed for at vælge på borgerens vegne. 



 

Vi vil investere storstilet i Danmarks fremtid 

Vi skal fostre de bedste idéer, opfindelser og produkter i både erhvervslivet og på de offentlige 
læreanstalter. I valgkampen i februar sidste år var et af Venstres valgløfter, at der i de kommende 5 
år skal investeres 10 milliarder kroner i forskning, udvikling og uddannelse. Sådan ruster vi 
Danmark til den stigende konkurrence fra østen. Når de andre er billigere, skal vi være bedre. 

Vi vil forbedre vilkårene for børn og forældre 

Vi vil give børnene en god start. Derfor lovede Venstre i valgkampen, at vi vil investere 2 milliarder 
kroner i bedre børnepasning i form af bedre lokaler, en større indsats over for socialt udsatte børn 
og flere ansatte i vores vuggestuer og børnehaver. Vi lovede også at sænke priserne markant på 
børnepasning for børn under 6 år og forhøje børnechecken med 2.000 kroner for børn under 3 år. 

Regeringen er nu i fuld gang med at indfri løfterne. 

Fra 1. januar i år er den maksimale forældrebetaling for børn under 3 år sat ned fra 33 % til 25 %.  

Fra 1. januar 2007 vil det samme ske med forældrebetalingen for børn over 3 år.  

Og fra 1. januar 2008 vil børnefamilieydelsen blive sat i vejret med 2.000 kr. årligt for børn under 3 
år. 

Endelig er nu indført en pasningsgaranti, således at kommunerne fra 1. juli 2006 skal sikre 
pasningsmulighed efter 6 måneder. 

Vi vil reducere ventetiden på operationer og forbedre kvaliteten 
 
Allerede i 2001 lovede Venstre at forbedre sygehusene og afkorte ventetiderne.  Ventetiderne for de 
mest almindelige operationer er faldet med godt 20 procent. Der bliver nu på et år opereret 90.000 
flere personer end i 2001. Vi har desuden indført udvidet frit valg for patienterne. Der er sket 
markante fremskridt, og nu skal vi videre ad samme spor for at forbedre kvaliteten i vores 
sundhedssektor. 

Og med virkning fra 2007 bliver der indført frit valg af privat eller udenlandsk sygehus efter 1 
måneds ventetid på de offentlige sygehuse. 

Vi vil øge fleksibiliteten i ældreplejen 
 
Venstre vil fastholde skatte- og afgiftsstoppet 
 
Siden regeringen tiltrådte i 2001 er der ikke forhøjet én eneste skat eller afgift, siden vi dannede 
regering i 2001. Og i 2004 fik danskerne de første mærkbare skattelettelser i mange år.  
 
Venstre vil fastholde skattestoppet, og hvis der bliver råd til det, vil vi sænke skatten på arbejde 
yderligere. Det er nemlig helt afgørende for os, at det kan betale sig at arbejde. 
 



 

Trafikforholdene 
 
Da man efter folketingsvalget konstituerede sig, var det med glæde at konstatere, at vores 
folketingsmand Karsten Nonbo blandt flere andre poster kom i det betydende trafikudvalg.  
Vi ser frem til, at der nu for alvor sættes fokus på infrastrukturen ogsså på Sjælland. 
 
 Samfundsøkonomisk og miljømæssigt er det særdeles dyrt, at vej og jernbanenettet ikke har fulgt 
med samfundsudviklingen.  udbygningen af Sydmotorvejen ved Greve-området er sat i gang. Det er 
dejligt, at man nu har vedtaget udbygningen af Vestmotorvejen og at Sydmotorvejen skal følge 
efter.  
 
Udbygningen og vedligeholdelse af jernbanedriften er der også fokus på. 
 
Et tabu - emne som Road-pricing kunne man måske tage frem, for at spredt myldretidstrafikken ud. 
 
Det bliver spændende at se resultaterne fra Stokholm. 
 
Vi glæder os til at se effekten af trafikudvalgsarbejdet. 
Det kan blive et stort emne ved næste folketingsvalg. 
Så Karsten har 3 år endnu i første omgang, til at sætte fodaftryk. 
 
 
Dette er et udpluk af det Vi gik til valg på og som vi selvfølgelig nu fører ud i livet. 
 
 
På amtsniveau vil min beretning blive meget kort idet Rikard Pedersen har lovet at orientere kort 
om arbejdet i amtet i 2005 samt lidt omkring opstart af Regionerne. 
 
Generelt må vi jo erkende, at amternes tid er ved at udløbe og at amternes funktioner nu fremover 
bliver varetaget af Regionerne, de nye kommuner samt staten. 
 
Politisk havde vi jo valg til regionerne samtidig med valget til de nye storkommuner 
 
På opstillingsmødet på Menstrup Kro til regionsvalget lykkedes det at få en meget stærk liste med 
nogle særdeles kompetente erfarne kandidater.  
Valgresultatet var klart tilfredsstillende og gav valg til 13 Venstrefolk 
Kristian Ebbensgaard mestrede at få kabalen til at gå op, og kunne herefter konstituere det nye 
Regionsråd, med Venstrefolk på en del af de betydende poster. 
Det bliver en virkelig stor udfordring for Venstre  her i den kommende valgperiode, at få forbedret 
sygehusvæsenet i den nye region Sjælland, der samler Roskilde- Storstrøms- og Vestsjællands 
amter.  Vi er klar over, at der ligger særdeles store udfordringer på dette område. 
 



 

Lokalt 
 
For Venstre her i Fladså har 2005 været et særdeles spændende år med hele tre valg. 
Folketingsvalget fandt sted i februar 2005 om blev omtalt i beretningen sidste år. 
 
Året har kommunalpolitisk været præget af stabilitet, sammenhold i kommunalbestyrelsen og frem 
for alt et særdeles flot stykke arbejde af venstres gruppe med Hans i spidsen. 
 
Der er styr på økonomien – budgetterne holdes – ledigheden minimal – aktiveringspolitikken 
lykkes.  
 
På ældreområdet er aktiviteterne store – og mange hænder hjælper til – Selv ministeren må ned og 
se på hvordan det kan gøres.- dette bare nogle enkelte ting, som viser hvordan der arbejdes her i 
kommunen. 
En stor tak til hele Venstres gruppe – godt gået. 
  
Foråret 2005 var for Venstre i Fladså en meget spændende periode. 
 
På opstillingsmødet i Herlufmaglehallen var der ingen tvivl om, hvem der skulle stå som 
borgmesterkandidat på Venstres liste til kommunalvalget. 
Indplaceringen af de øvrige kandidater var vedtaget tidligere. Ved opstillingsmødet den 23. maj 
blev Fladså´s hold valgt – ” Hansen & Nonbo” 
Disse fem på listen markerede sig flittigt og flot i valgkampen. Resultatet blev, at begge navne 
bliver repræsenteret i Næstved´s Byråd. 
 
I foråret 2005 blev der nedsat flere udvalg under bestyrelsen for Venstre i Ny Næstved. 
 
1 Kampagneudvalg 
2 Kandidatudvalg 
3 Programudvalg 
 
 
Ud over udvalgsarbejdet blev der også holdt et inspirationsmøde lørdag den 28. maj, hvor 
venstremedlemmer fra alle fem kommuner kunne møde op og på demokratisk vis, give deres 
mening tilkende vedr. indholdet i valgprogrammet. Valgprogrammet er herefter færdigredigeret og 
danner grundlaget for den politik, vi gik til valget på. 
 
Kandidatudvalget arbejdede ihærdigt for at få sammentømret kandidaterne fra alle fem gamle 
kommuner – hvor godt det lykkes og lagt man er nået vil Hans komme ind på. 
 
Kampagneudvalget sørgede for, at papirarbejdet blev gjort og, at foldere, plakater m.m. blev 
kreeret. 
Flere af udvalgene blev suppleret med personer udefra – Jørgen Rasmussen f. eks. tog en tørn med 
igen. – flot gået. 



 

Der blev afholdt mange vælgermøder og fællesnævneren for disse møder var - ud over deltagerne - 
at disse blev dækket af en utrættelig fotograf – Alfred. Ikke nok med at du tog mange billeder men 
du sørgede også for, at vores hjemmeside blev opdateret samme aften. Vi er også stolte over, at 
vi/du er mester for hjemmesiden i Ny Næstved.  
 
I øvrigt er det overraskende positivt, at så mange der klikker ind på disse sider – stigende op til 
valget. 
 
Tak for indsatsen Alfred. 
 
Lokalt har Arrangementsudvalget afholdt flere velbesøgte møder – sommermøde julemøde 
bowlingmødet. 
  
For at vi kunne bruge flest mulig pengemidler på selve valgkampen har vi som den eneste forening 
af de fem valgt ud udbringe div. medlemsorientering/blad m.m. så vidt muligt med bestyrelsen som 
omdeler. 
 
Selve valgresultatet er helt OK med en fremgang på 2 mandater fra 7 – 9.  Vi har valgt et godt hold 
til den nye kommunalbestyrelse i Næstved. Vi har fået mange indflydelsesrige poster i den nye 
kommunalbestyrelse. 
 
Selvom socialdemokraterne har flertallet, så vil der blive lyttet til Venstre, når Venstres medlemmer 
møder velforberedte op. 
 
Venstre skal jo nu sige goddag til en helt ny rolle, som vi i foreningen skal vende os til - nemlig 
oppositionsrollen. 
 
Vi gik til valget på indflydelse – det søger vi stadig, idet vi er enige om, at gold oppositionspolitik 
ikke skaber resultater. 
 
Der arbejdes derfor også på flere fronter på at få overblik over ”tingenes” tilstand. 
Uanset hvad, er det vigtigt, at kende forudsætningerne - prisen - om man vil, for vælger man noget, 
vil man automatisk fravælge noget andet. 
 
Som et liberalt parti er det vigtigt for den enkelte borger at kende mulighederne for at man kan 
vælge.  
Det samme gælder selvfølgelig også for politikkerne. 
Dette arbejde er i fuld gang – venstres gruppe har holdt møder - og er enige i, at man skal tage de 
enkelte hovedområder op og få sat tal på, for reelt at kunne vælge til og fra. 
Et godt og solidt forarbejde baner vejen for indflydelse. 
 
Venstre i NY Næstved er kommet godt fra start – vi har markeret holdninger og positivt markeret, 
at det er en samlet Venstre, bestående af de fem lokalforeninger, der nu rykker ind i den nye 
kommune. 
 
Venstre i Fladså vil søge indflydelse og være med til at sætte dagsordenen for den liberale politik, 
der skal føres i den nye kommune – vi har bevist, at når vi står sammen om en god sag så får vi 
indflydelse. 
 
Tak 
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