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Beretning for Venstre i Fladså 2013 
Dette er den sidste generalforsamling inden vi skal have kommune- og regionsvalg den 19. november i år. 

Vi har siden sidste generalforsamling valgt vores borgmesterkandidat. På et opstillingsmøde sidste forår 

valgte medlemmerne af Venstre i Næstved Karsten Nonbo til at stå i spidsen af valgkampen og dermed 

også vores kandidat til at indtage borgmesterstolen i det kommende nye byråd.  

Den 7. maj i år er der endnu et opstillingsmøde hvor opstillingslisten til KV-valget skal sættes. Vi har på 

nuværende tidspunkt en hel del rigtig gode kandidater at besætte listen med, men vi skal have nogle flere 

med. 

Jeg ser gerne at vores liste i høj grad afspejler samfundet og at politik ikke overvejende er for mænd der har 

nogle år og megen erfaring i bagagen. Det skal også være for de unge, fra familien med børn der oplever de 

udfordringer som nutidens familier har, fra kvinder der er fuld gang med karrieren, den selvstændige 

håndværker, ja dem alle. 

Men at gå ind i politik er et stort skridt for mange og oftest er det heldigvis ikke lysten der mangler men 

derimod tiden. Tiden til at få politik til at passe ind i den travle hverdag hvor også der skal være plads til 

arbejde og familie. Dermed bliver det ikke altid det politiske arbejde der kommer i forreste række hvilket 

vel egentlig er forståeligt nok. 

Har vi så et demokratisk problem at vores repræsentanter i byrådet ikke afspejler samfundet. En optælling 

bl.a. medlemmerne af Næstved Byråd viser at: 

6 % er pensionist eller efterlønner 
13 % er ansat i det private erhvervsliv    
19 % er selvstændige 
61 % er offentligt ansat i kommune, region eller stat 
 
Er det problem. Ja det synes jeg at det kan blive og det kan også blive et problem at vi måske har svært ved 

at lave et rullende generationsskifte. Om et par valgperioder tror jeg nogle af vores nuværende politikere 

lader sig pensionere fra politik og har vi så nogle yngre til at tage over. Jeg vil da nødigt være nogle af de 

unge til at tage over i en alder af 50 år.  

Ofte er svaret ”Jeg kunne godt tænke mig, men jeg har ikke tid til både arbejde og politik”. Derfor skal vi 

passe på vore politikere. Dels skal vi ikke slide dem op, men vi skal heller ikke gøre det så surt at ingen 

længere gider deltage. 

Jeg tror ikke løsningen er at lade det være et fuldtidsjob at være medlem af et byråd. Men vi skal måske 

hellere se på hvilken arbejdsbyrde man pålægger de enkelte medlemmer. Det skal ikke kræve meterhøje 

stakke af dokumenter der skal læses igennem førend man er tilstrækkeligt oplyst for at træffe en afgørelse i 

sagerne. Politik er trods alt et spørgsmål om holdninger og ikke detailregulering. Derfor skal 

sagsfremstillingen fra forvaltningen være mere tilgængelig. Det politiske initiativ skal tilbage til politikerne 

og udmøntningen af de politiske beslutninger skal embedsmændene tage sig af. 
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Læser man meningsmålinger jævnligt og det kan man næsten ikke undgå, da der næsten dagligt kommer 

nye målinger, så burde det jo næsten ligge til højrebenet at der kommer et systemskifte i Næstved Byråd. 

Den kører sig selv i mål.  

Det tror jeg nu ikke, men muligheden er absolut til stede. Man kan ikke bare tage gennemsnittet af 

meningsmålinger og køre den ned på Næstved kommune. Sådan fungerer det desværre ikke, men 

selvfølgelig vil tendensen i nogen grad kunne overføres lokalt. 

Derfor tror jeg også at vi vil se at rød blok i byrådet vil gå tilbage og blå blok vil gå frem. Men vil blå blok gå 

nok frem og skal Radikale Venstre regnes med til blå eller rød blok. 

Det nuværende byråd består af følgende sammensætning: 

12 medlemmer fra Socialdemokratiet (A) 
9 medlemmer fra Venstre (V) 
2 medlemmer fra Det Konservative Folkeparti (C) 
2 medlemmer fra Dansk Folkeparti (O) 
2 medlemmer fra Det Radikale Venstre (B) 
4 medlemmer fra Socialistisk Folkeparti (F) 
 

Regner man tallene op i blå og rød blok, så er stillingen 16 – 15 til rød blok, men det er kun fordi at Michael 

Rex endelig er sprunget ud som fuldgyldig socialdemokrat for ellers ville det være Hans R. Hansen der sad 

som borgmester i dag. 

Jeg forudser at efter næste valg vil stillingen være 16 – 15 til blå blok og her skal vi indregne Radikale 

Venstre som en del af blå blok. Der er mere der samler os end der splitter os når vi ser på den borgerlige 

blok – ikke mindst ønsket om en anden borgmester og en anden politik. 

Det åbner op for et spændende kommunevalg i 2013 og Venstre er allerede startet på at planlægge og 

udføre den næste valgkamp. Men det er ikke nok bare at ville en anden borgmester. Det er selvfølgelig fint 

nok i sig selv men vi skal finde ud af hvad vi vil med magten når Venstre sidder for bordenden. 

Det tror jeg også alle byrødder og kommende kandidater ved nogenlunde, men vi skal også fortælle det så 

andre kan forstå det. Det er ikke nok at sige at vi skal have styr på økonomien eller udarbejde et 

valgprogram i punktform der oplister punkt for punkt hvad vi gerne vil. Det tror jeg alle partier kan og der 

vil nok ikke være den store forskel. Hvem vil ikke gerne have den gode folkeskole, den gode pasning af vore 

ældre samt tage ansvar for de svage i samfundet? 

Vi skal lave fortællingen om hvordan vi gerne vil forandre Næstved i løbet af de næste 4 eller 8 år, vi skal 

fortælle om vores vision hvordan Næstved bliver en del af indkants-Danmark og ikke efterladt i udkants-

Danmark, vi skal fortælle hvordan vi får skabt en kommune i harmoni mellem den store by og de mindre 

landsbysamfund, hvor initiativ og idérigdom blomstrer lokalt og samtidig har den større by hvor andre 

initiativer trives. 
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Vi skal fortælle om at turde stille krav til borgerne i kommunen om at tage ansvaret for sig og sin familie. Vil 

skal turde stille krav til forældrene i folkeskolen om at engagere sig i børnenes skolegang for hvem er mere 

oplagt til det. 

Vi er nødt til at tage afsæt i virkeligheden og forholde os til den. Vi skal ikke love guld på gaderne for det er 

den økonomiske virkelighed ikke til. 

Jeg ser frem til valgkampen og jeg tror det bliver spændende. Men der er ikke tvivl om at Venstre har den 

mest dynamiske og harmoniske gruppe af kandidater og jeg er overbevist om at vi vil få et godt valg. 

 

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

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

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

Generelt kan vi sige, at vi trak de øvrige partier i blå retning og kun Radikale valgte at stå uden for. 

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

fremsat efter 1. behandlingen, med i det endelige budget. 

Det er altid vanskeligere at markere sig, når de fremsatte ændringer bliver indarbejdet, end det er, når 

forslagene bliver nedstemt. Til gengæld har vi haft stor indflydelse på den førte politik, hvilket vi ikke havde 

haft hvis vi havde stået udenfor forliget. 

To steder hvor jeg godt tør udtale at Venstre har haft stor indflydelse på de opnåede resultater, er i 

forbindelse med dannelse af Næstved Erhverv A/S og Næstved Turist A/S. 

Generelt er der i byrådet et fornuftigt samarbejde, hvilket er nødvendigt for at skabe resultater, og 

samarbejdet og lydhørheden fra det største parti, er forbedret det sidste års tid. 

Det og mere vil Hans fortælle om senere. 

Venstre har en god og harmonisk byrådsgruppe hvor der er mange forskellige kvaliteter. Samarbejdet er 

godt og det giver et godt afsæt til næste valg. 

For Venstre i Næstved kommune betød det et formandsskifte og dermed ekstraordinær generalforsamling. 

Jørn Frydenlund valgte af personlige årsager at stoppe som formand. Det var ærgerligt da Jørn var en 

særdeles god formand og derfor  er det ikke rart at skifte formand – specielt så tæt på et valg. 

Men vi fik valgt en ny formand, Ben Sancoeur som er klar til at overtage opgaven som formand for 

kommuneforeningen og Ben vil også blive en god formand.  
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Landspolitik 
Lige siden valget i september 2011 har det været Venstres politik at det ikke skal være dyrere at være 

dansker. Vi skal forbedre vilkårene for vore virksomheder så der skabes nye arbejdspladser i Danmark – 

ikke nedlægges og flyttes til lande hvor det bedre kan betale sig at lægge produktionen. 

Det har Venstre sagt hver dag i næsten 1½ år og først nu er det gået op for regeringen. Bedre sent end 

aldrig, at regeringen kommer ind i kampen. Senest 1. marts vil regeringen komme med en 

jobskabelsespakke, som skal forbedre konkurrenceevnen, lyder meldingen fra statsminister Helle Thorning-

Schmidt.  

For én gangs skyld lyder det lovende, selvom det er længe at vente. Men det er på tide, at regeringen 

indser alvoren, og tager initiativ til at forbedre konkurrenceevne og skabe job i den private sektor. 

Da regeringen kom til, var det store slagnummer en kickstart af dansk økonomi. ”Regeringen vil som sin 

første store indsats kick-starte dansk økonomi. Effektivt og målrettet.” lød det ved Folketingets åbning i 

oktober 2011. Effekten er imidlertid udeblevet, og regeringens kickstart kunne næppe starte en Puck Maxi 

og det er blevet til et kickflop. Det måtte regeringen sande, da de præsenterede den seneste økonomiske 

vurdering af dansk økonomi. Og væk var nu al snak om kickstart. 

S/SF gik til valg på at sætte gang i økonomien, men med en forventet vækst på minus 0,4 pct. og et 

beskæftigelsesfald på 12.000 personer i 2012, er det langt fra lykkedes for regeringen.   

Indtil videre har regeringen ikke villet lytte til behovet for at gøre noget der kan skabe flere arbejdspladser: 

Den seneste finanslov giver lidt med den ene hånd, men tager mere med den anden. Eksempelvis fjernede 

regeringen og Enhedslisten den populære BoligJob-ordning gældende fra 1. januar i år. Ordningen skabte 

ellers op mod 6.000 private arbejdspladser, hvis man spørger de økonomiske vismænd. Og nu – ganske få 

uger senere – vil regeringen så sætte et arbejde i gang for at skabe flere private arbejdspladser. Det er et 

skridt tilbage og et skridt frem. 

I august kom regeringens Akutpakke, som skulle hjælpe de personer, som risikerer at miste 

dagpengeretten. Det viste sig ikke at være nok, så i oktober blev det til endnu en aftale om 12.500 akutjob. 

Men selvom finansministeren kaldte akutjobbene for ”en hel og dækkende løsning”, så blev der alligevel 

med finansloven for 2013 indført endnu en midlertidig ordning, som betyder, at personer, der mister 

dagpengene i første halvår 2013, sikres kontanthjælp uden modregning af formue og ægtefælles indtægt.  

Trods alle disse akutte pakker, så har regeringen nu opjusteret antallet af personer, som står til at falde ud 

af dagpengesystemet fra 7-12.000 i september til 17-23.000 i januar. 

Mens regeringen har forsømt at løse udfordringerne for dansk økonomi, hvor arbejdspladser forsvinder og 

konkurrenceevnen halter. Venstre har hele tiden været klar. Dansk konkurrenceevne skal styrkes gennem 

målrettede skatte- og afgiftslettelser. Det ville give de danske virksomheder en hårdt tiltrængt 

håndsrækning i en tid med faldende beskæftigelse og svag vækst. Venstre vil skabe rigtige arbejdspladser 

På Venstres landsmøde i november gjorde Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, det klart, at 

udgangspunktet for Venstre i regering er et offentligt udgiftsstop. Ikke fordi udgiftsstoppet er en 

målsætning i sig selv. Men fordi det er nødvendigt. 
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Det er vigtigere at sikre danske arbejdspladser ved at sætte skatterne ned end at garantere, at verdens 

største offentlige sektor bliver endnu større. Det er arbejdspladserne, indtjeningen til Danmark, velstanden 

og den holdbare velfærd, der lige nu er vigtigst.  

Venstre mener det er nødvendigt, at den offentlige sektor i Danmark, som er verdens største, som 

udgangspunkt ikke skal blive større. Udgangspunktet er derfor en (real) nulvækst i det offentlige forbrug 

svarende til, at udgifterne løbende stiger i takt med pris- og lønudviklingen – men heller ikke mere.  

Den offentlige sektor vil med andre ord have nøjagtig de samme penge til rådighed, som den har i dag, og 

det er således muligt at fastholde samme antal ansatte og købe samme varer og tjenester fra den private 

sektor.  

Lige som man ikke ønsker at spilde sine egne penge, skal vi også være omhyggelige med at den offentlige 

sektor bruger pengene fornuftigt. Derfor arbejder Venstre også for øget konkurrence-udsættelse af den 

offentlige sektors opgaver. De hidtidige erfaringer har vist, at der er et stort besparelsespotentiale. I 

Venstre ser vi fordomsfrit på hvem, der løser opgaven.  

Det handler om at løse en opgave med færrest offentlige kroner. 

Hvordan går det så med vores regering? Man kan vel nærmest sige at regeringsgrundlaget er smuldret bort. 

Efter valget har Socialdemokraterne og SF brudt en lang række af de dyre valgløfter og det synes at være 

efter en konfrontation med virkeligheden og de Radikales krav. Og på trods af at Helle Thorning-Schmidt 

igen og igen har understreget, at man kan ”være helt sikker på, at dét, der står i regeringsgrundlaget, det er 

regeringens politik.” Men det er endnu et løfte, som regeringen ikke kan indfri. 

Men selv statsministerens stolthed og de mange påkaldelser af historiens vingesus kan ikke skjule, at 

regeringsgrundlaget efter kun et enkelt folketingsår stort set er faldet fra hinanden. 

Regeringen skrev i sit regeringsgrundlag, at den ville gennemføre en trepartsaftale, der forbedrer de 

offentlige finanser med 4 mia. kr. som led i en helhedsløsning for dansk økonomi. Det burde være en smal 

sag for regeringen, der gik til valg på at finde det tredobbelte via de berømte 12 minutter. Men 

forhandlingerne gik galt og finansministeren afviste endegyldigt at gøre et nyt forsøg på at opfylde 

regeringsgrundlaget. 

Danmarks økonomi er hårdt presset. Beskæftigelsen er faldet, ledigheden stiger, og væksten er i bund. Der 

er brug for optimisme og vækst, så der igen kan skabes rigtige arbejdspladser. Danske virksomheder har 

brug for klarhed om vilkårene, hvis de skal genvinde optimismen og lægge nye arbejdspladser i Danmark. 

Regeringens slingrekurs skaber usikkerhed om fremtiden. 

Derfor er det afgørende, at regeringen tager opgaven alvorligt og udstikker en holdbar kurs for Danmark. 

Desværre har regeringen gjort det modsatte.  

Danmark har brug for en ny regering. En regering med retning. Lad mig komme med et eksempel på, at 

regeringen kontant skifter retning.  
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Først hævede regeringen skatter og afgifter. Det kostede en LO-familie 3.400 kr. om året. Samtidig fjernede 

regeringen kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen mv., der sikrede, at det kunne betale sig at arbejde. Så 

indgik regeringen en skatteaftale med Venstre, der skulle sikre, at almindelige lønmodtagere skulle få mere 

ud af at arbejde. Men med finansloven for 2013 som regeringen indgik med Enhedslisten hæver regeringen 

igen personskatten med 2,4 mia. kr. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.  

Regeringen ønskede at afskaffe den såkaldte udstationeringsregel i ligningsloven som et led i finansieringen 

af skatteaftalen. Reglen betyder, at danskere, der er udstationeret i udlandet i mere end seks måneder får 

et nedslag i skattebetalingen. Daværende skatteminister Thor Møger Pedersen kaldte det både ”rimeligt” 

og ”sund fornuft”. Den sunde fornuft varede dog kun i et par måneder, indtil regeringen vendte på en 

tallerken og selv foreslog at afskaffe reglen.  

I finansloven for 2012 besluttede regeringen at indføre en ny sukkerafgift, fordi det var vigtigt for 

folkesundheden. I finansloven for 2013 bliver den selv samme afgift aflyst, fordi den med rette var blevet 

kritiseret for at koste arbejdspladser.  

Først skrev regeringen i regeringsgrundlaget, at der skulle opføres en betalingsring. Derefter garanterede 

statsminister Helle Thorning-Schmidt, at den ville blive til noget. Og til sidst endte det med en ”rigtig god 

løsning”, som betød, at regeringen skrottede sit eget forslag.   

Med finansloven for 2012 besluttede regeringen at indføre en ny grøn støtteordning til renovering af 

boliger som erstatning for BoligJob-ordningen. Den skulle træde i kraft i 2013, men blev aflyst på 

regeringens finanslovsforslag for 2013. Samtidig ville regeringen genåbne tilgangen til 

hjemmeserviceordningen, men vil nu i stedet afskaffe ordningen helt. 

 

Politik generelt 
I 2012 har Venstre vist at man både kan være konstruktiv og kritisk når man er i opposition samt at man kan 

tage ansvar, selv om man ikke sidder i regering. 

Det er svært at forestille sig Venstre i den såkaldte hængekøje når man ser på alle de aftaler som Venstre er 

en del af. Aftaler der trækker Danmark i den rigtige retning. Energiaftalen, skattereformen, 

førtidspensionsreformen, fleksjobreformen samt et forsvarsforlig, der sikrer den værnepligt, regeringen var 

på vej til at suspendere. 

Venstre har ikke skiftet kurs efter vi kom i opposition men vi har holdt fast i den ansvarlige kurs, vi satte i 

vores regeringstid. Derfor har vi også været konstruktive og taget medansvar i vores første hele år i 

opposition.  

Venstre oplever stor opbakning i meningsmålingerne. Det skal vi være glade for. Men vi skal ikke hvile på 

laurbærrene. Hukommelsen i politik er kort og der er lang tid til næste valg. Vi skal dagligt kæmpe for 

vælgernes tillid. Intet er endnu afgjort. 
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Venstre i Fladså 
Som formand har man som udgangspunkt dette punkt til næsten at sige hvad som helst. I stil med tidligere 

år, vil jeg bruge en del af tiden på at tale om landspolitik, da dette optager megen plads i øjeblikket, selvom 

der også er meget at tale om lokalt. Det lokale vil behørigt blive behandlet på generalforsamlingen i 

kommuneforeningen der jo afholdes 21. marts 2013. 

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

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

Vi har i det forgangne år oplevet en fremgang i medlemsantallet. Dels nye medlemmer og tidligere 

medlemmer der er blevet gentegnet. Vi er nu oppe på 205 medlemmer. 

Vi har i løbet af året fået godt styr på vores medlemmer og gentegningen af vore medlemmer. Arbejdet 

med medlemslisterne er forankret hos John Nielsen og Finn Nonbo som utrætteligt søger for at alle 

medlemmer gentegnes. Tak for det store arbejde I har lagt i dette arbejde og der er ingen tvivl om at det 

letter formanden arbejde meget. 

Men stor tak til hele bestyrelsen. Arbejdet for Venstre er noget vi laver i vores fritid. Nogle kan bidrage med 

mere fritid end andre. Det skal der efter min mening være plads til og det er ikke arbejdet i Venstre der 

giver smør på brødet samt der skal også være tid til familien. 

Der var mange andre ting jeg kunne have med i beretningen. Jeg har slet ikke talt om regionen og 

sundhedspolitik. Men det må blive en anden gang. Tak fordi jeg måtte låne jeres ører et øjeblik og med 

disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 

 


