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Trods politiske forskelle samarbejder Kirsten Devantier med kollegerne  
i Region Sjællands ledelse om at løse problemerne. Sjællænderne har 
ringere helbred end den øvrige befolkning.

Redaktionen 

Christian Brøndum, 2320 0033, 
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Venstre i Næstved, 2623 0444, 
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Kirsten er rykket helt ind i 
regionens maskinrum 
Venstres leder i Region Sjælland  slås for at sikre gode 
sundhedstilbud også til dem, der bor langt fra byerne
Gruppeformand for Venstres gruppe i Region Sjællands 
regionsråd, Kirsten Devantier, er nu også nyvalgt som Venstres 
frontfigur med titel af 2. næstformand og med i regionens inderste 
politiske maskinrum, regionsrådets tre mand store formandsskab.

Sådan er status efter regeringsdannelsen i december sidste år, hvor 
Venstres hidtidige spidskandidat, Jacob Jensen, forlod 
regionsrådet til fordel for jobbet som minister for fødevarer, 
landbrug og fiskeri. 

Politiker med et øje for 
samfundets svage 

Kirsten Devantier har rundet de 75, 
men er stadig så engageret i 
politik, som hun været siden hun 
blev valgt til kommunalbestyrelsen 
i daværende Holmegaard 
Kommune i 1978. Det var dengang 
telefonerne havde drejeskiver og 
væggene var beklædt med beige 
hessian. 

I 1995 blev Kirsten valgt i 
daværende Storstrøms Amt, og 
fortsatte efter kommunalreformen i 
2007 i Næstved kommune og 
Region Sjælland, hvor hun fra start 
blev medlem af regionens 
forretningsudvalg. Hun stoppede i 
Næstveds byråd ved sidste valg. 

Både i Næstved og i regionen har 
Kirsten haft et særligt øje for 
samfundets svage borgere - de 
hjemløse og i psykiatrien. 

Kirsten er uddannet lærer, og 
arbejdede som lærer frem til 
pensionsalderen på nedsat tid.   
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“Jeg får mere at lave,” konstaterer Venstres veteran i 
regionsrådet, der også er blevet medlem af Danske Regioners 
bestyrelse.

Samarbejdet med regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og 1. 
næstformand, den radikale leder Anne Møller Ronex, er ifølge 
Kirsten Devantier godt.

“Til hans ros må man sige, at Heino Knudsen faktisk bruger sit 
formandsskab. Der er faste møder, og vi inddrages når der sker 
et eller andet. Vi skal eksempelvis snart være med til at ansætte 
ny regionsdirektør,” siger hun.

Med i billedet hører, at regionens sundhedsvæsen er pressede af 
mangel på personale og en befolkning, der er belastet af 
dårligere helbred end befolkningen som helhed. Samarbejde om 
løsninger og gode ideer på tværs af partiskel er derfor 
nødvendigt, og også Socialdemokratiet er indstillet på at bruge 
den private sundhedssektor så meget som muligt.

“Hver gang Region Hovedstaden har 10 læger eller 10 
sygeplejersker, har vi syv,” konstaterer Kirsten Devantier. 
Regionens befolkning har en større andel rygere, flere 
diabetikere og flere langvarigt syge end nogen anden region. 
Kombineret med en betydelig uvillighed til at opsøge læge i 
tilstrækkelig god tid er resultatet givet. 

Blandt kommende opgaver står spørgsmålet om etablering af 
nye, såkaldte “nærhospitaler,” som ifølge Kirsten Devantier ikke 
bliver hospitaler, men udvidede kommunale sundhedscentre, 

Næstved Sygehus kan kombineres med et fremtidigt Nærhospital, 
mener Kirsten Devantier. Foto: Region Sjælland.

Regionen er politisk 
delt i rødt og blåt 

Region Sjælland er næsten præcist 
delt på midten i en rød og blå blok. 

Blandt de 41 medlemmer af 
regionsrådet står 22 mandater bag 
den socialdemokratiske 
rådsformand, Heino Knudsen fra 
Lolland. Flertalsgruppen består af 
Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten 
og Det Radikale Venstre.  

Den blå gruppe med 19 mandater 
består af Venstre, Det Konservative 
Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye 
Borgerlige. 

Ligesom i Næstved Byråd er Det 
Radikale Venstres to mandater i 
regionsrådet altså afgørende for 
flertallet.  

Forud for kommune- og 
regionsrådsvalget i november 2021 
var det forventningen, at den 
radikale spidskandidat, Anne Møller 
Ronex, fortsat ville samarbejde med 
de blå partier, sådan som partiet 
havde gjort de forudgående 15 år. 
Men på valgnatten erklærede 
Ronex, at hun ikke ville indgå en 
konstitueringsaftale med Nye 
Borgerlige, og skiftede derpå side. 

De blå partier støttede alle valget af 
Kirsten Devantier som 2. 
næstformand i stedet for Jacob 
Jensen. Hun blev indstillet til posten 
af kollegerne i Det Konservative 
Folkeparti.  

Venstre fik valgt 10 medlemmer til 
regionsrådet, men efterfølgende 
skiftede et medlem, Ali Ünsal, til Det 
Konservative Folkeparti. 

Partiskiftet skyldtes uenigheder i 
Køge Byråd, hvor Ali Ünsal også er 
medlem og nu sidder i den 
konservative gruppe. 
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der kan overtage en række opgaver, der sparer borgerne for en 
længere tur på hospital og aflaster sygehusene. “Jeg har 
tidligere været skeptisk, men det ser ud til, at “nærhospitaler” 
kan kombineres med et sygehus som Næstveds, hvor der også 
er sengepladser”, forklarer hun.

Otte byer, inklusive Næstved, har søgt regionen om at få et 
nærhospital, og da Region Sjælland forventeligt vil få fire 
tildelt, venter et politisk slagsmål forude. Men eftersom den 
nye regering har varslet et kommisionsarbejde forud for et 
udspil til sundhedsreform, har Kirsten Devantier ikke travlt 
med at kaste sig ud i dét slagsmål. Det kan jo tænkes, at der 
kommer helt andre forslag til nyt sundhedsvæsen. Kirsten 
Devantier vil heller ikke udelukke, at det kan ende med, at 
regionerne nedlægges. 

“Jeg tror det ikke, eftersom Socialdemokratiet og Venstre er 
imod. Men med regeringsdannelsen i december så vi jo, at man 
aldrig skal sige aldrig til noget i politik,” siger hun.

Selv om Region Sjælland ofte ligger i bund, når det gælder 
sundhedsstatistikkerne, og lige så ofte topper avisforsiderne 

Kirsten Devantier og gravhunden Oskar, der trods sine syv år er en 
legesyg herre med stor begejstring for gæster i huset.

Ændringer i vedtægter 
skærper tidskrav 

På Venstres landsmøde i november 
2022 blev der vedtaget 53 
vedtægtsændringer, som umiddelbart 
efter mødet var gældende, og et par 
af disse er væsentlige nu og her. 

”Rullende medlemskaber er i drift,” 
som betyder at medlemskaber gælder 
i 12 måneder fra indmeldingsdato (og 
betaling). 

Indkaldelse til generalforsamlinger og 
opstillingsmøder skal ske med 6 ugers 
varsel. 

Medlemsrettigheder, herunder 
stemmeret på generalforsamlinger og 
opstillingsmøder, forudsætter at 
kontingent er betalt senest 30 dage 
før. Dette gælder både for nye, såvel 
som for nuværende medlemmer. 

Vælgerforeninger ledes af en 
bestyrelse, som består af en formand 
og mindst 2 medlemmer. Ændring af 
antallet af medlemmer skal 
godkendes på generalforsamlingen, 
og dermed fremgå af dagsordenen. 

Valg af delegerede på 
generalforsamlingen. Nyt er, at der er 
en delegeret pr. påbegyndt 50 
medlemmer i vælgerforeningerne, 
dog mindst en pr. forening. 

På det konstituerende møde i 
vælgerforeningernes bestyrelser 
vælges så vidt muligt en repræsentant 
til kredsbestyrelsen. 

Ingen lokale vedtægter må være i 
modstrid med ovenstående. Der stilles 
ikke krav om lokale vedtægter, og 
sådanne kan evt. ophæves. Så er der 
mindre bureaukrati at holde styr på. 
Foreninger uden en lokal vedtægt er 
omfattet af Venstres standard 
vedtægter.
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Før jul fandt Venstres 
byrådsmedlemmer nissehuerne, 
nytrykte flyers og slikkurve frem til 
glæde og måske især til oplysning 
for byens borgere. 

Juleønskerne var enkle: 

Næstved skal være mere 
erhvervsvenlig 

Bedre rammer for alle skoler til 
glæde for alle 

Færre børn i folkeskolerne og flere 
hænder i daginstitutionerne 

Tidligere indsats for børn og unge i 
tæt dialog med forældrene 

Værdig alderdom med fokus på det 
frie valg 

En kommune, der søger løsninger 
for og med borgerne 

Bevare og udvikle landbruget - med 
landmanden som medspiller 

Bedre forhold for vores frivillige 
foreninger 

Bevare og udvikle 
landsbysamfundene.

med dårlige historier om svigt af brystkræftpatienter og rekord 
i antallet af - måske - overflødige benamputationer, er borgerne 
i Region Sjælland alligevel bedst tjent med at bevare 
selvstændigheden, mener Kirsten Devantier.

Skulle regionen eksempelvis blive sammenlagt med Region 
Hovedstaden, som det tidligere har været foreslået, vil der være 
meget langt fra hovedstaden til Lolland. “Kan du forestille dig, 
hvor glemt Lolland-Falster og måske også Vordingborg og 
Næstved vil blive, hvis vi laver én stor region,” spørger hun.

Mere retfærdig fordeling
Geografien og de dertil hørende vanskeligheder med at 
tiltrække læger og sygeplejersker kan politikerne ikke ændre på, 
men en kommende sundhedsreform bør ifølge Kirsten 
Devantier udløse en “mere retfærdig fordeling af goderne” - 
altså flere penge til regionen med den sundhedsmæssigt 
dårligste befolkning. For det koster at skaffe personale.

“Jeg kan huske fra tiden i det gamle Storstrøms Amt, hvordan vi 
måtte putte penge i rumpen på lægerne for overhovedet at få 
læger til Nakskov Sygehus,” forklarer hun. Nakskov blev ikke 
desto mindre lukket, og i dag er det ikke mindst sygehuset i 
Nykøbing F., der kæmper for at rekruttere personale.

“Jeg håber, at regeringen vil kigge på en mere retfærdig 
fordeling også af sundhedsuddannelser. Jeg synes det er rimeligt, 
at folk har samme mulighed for behandling, uanset hvor de 
bor,” fastslår Kirsten Devantier.

Det lyder helt socialdemokratisk?

“Ja, det ved jeg godt. Men man betaler sin skat også ude på 
landet, og er en del af samfundet.”

Selv om der stadig er længe til næste kommune- og regionsvalg i 
november 2025, og selv om det er en mulighed, at regionerne 
nedlægges i den nuværende form, skal Venstre i Region Sjælland 
alligevel til at overveje den fremtidige ledelse i regionsrådet. 
Kirsten Devantier har tidligere sagt nej tak til at stille op som 
spidskandidat, og når tælleapparatet ved næste valg vil nærme 
sig de 80 år, er Kirsten Devantier ikke sikker på, at hun vil 
genopstille.

“Men jeg har truet vores gruppe ved at nævne, at vores 
konservative kollega Helge Adam Møller er fyldt 80, så de skal 
ikke vide sig sikre,” tilføjer hun. Med et stort smil.

Jul på Hjultorvet
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Byråd og borgere til middag og nytårsløjer
Hvert år modtager et byrådsmedlem den såkaldte “Thorvald-
pris.” Det sker, når byrådet mødes til middag og socialt 
samvær med samarbejdspartnere fra blandt andre 
erhvervslivet - i år på Hotel Vinhuset. Byrådets nytårskur er 
iøvrigt en tradition, angiveligt indført efter ide fra daværende 
kommunaldirektør Arne Thomsen for adskillige årtier siden.

Og ifølge vor referent og fotograf, Cathrine Riegels 
Gudbergsen, var det vist netop Thorvald-prisen, der rykkede 
mest i smilebåndene, da Nye Borgerliges lokale leder, Gihta 
Nelander, uddelte den til den radikale Lars Hoppe Søe.

“Der er ingen som dig, der med din ideologisk kamp, kan få 

vores byrådsmøder til at ligne det britiske underhus.	Du har 
en stålfast ideologi, som du ikke kan forklare, og det er lidt af 
en præstation, at du har formået at få det til at fylde det meste 
af byrådsperioden. Du er stormester i, at leverer snævre, 
vaklende flertal,” fastslog Githa Nelander. 

“Så uddelte Carsten Rasmussen årets vandrepokal som er 
lillebitte; den fik han selv sidste gang. Den går til en, der har 
bragt fornyelse, eller hvor der trænger til fornyelse, og som 
altid indledes med at forskellige personer nævnes og sidder og 
bæver for hvem nu der bliver valgt og hvorfor. Per Sørensen 
(S) blev nævnt fordi efter han i 20 år havde forsvaret havnen i 
tykt og tyndt benytter enhver lejlighed til at sige at den bare 
skal nedlægges. Men det var Linda Frederiksen (S) der fik den 
i år, primært fordi hun er så omstillingsparat,” fortæller 
Cathrine. Årets hemmelige taler var erhvervsdirektør Rasmus 
Holst Sørensen, der blandt andet roste afskaffelsen af 
dækningsafgiften.

Kommunaldirektør Rie Perry fortalte 
eventyr med en pointe

Den radikale politiske leder - og manden 
med de afgørende stemmer i byrådet - 
Lars Hoppe Søe, så ud til at more sig 
over Gihta Nelanders begrundelse for at 
give ham årets Thorvald-pris

Ulla Britt Simonsen fra Næstved 
Musikskole havde medbragt fem unge 
sangere, der leverede udsøgt musikalsk 
underholdning til byrådets medlemmer 
og samarbejdspartnere.

Fotos: Cathrine Riegels Gudbergsen
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