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Tegn på enighed om 
fremtidens skoler 

“Ja, det er en rigtig god 
nyhed.” 

Sådan lyder det fra Venstres 
medlem af Børne- og 
Uddannelsesudvalget, Stine 
Andersen. 

Den gode nyhed er udsigten 
til et bredt kompromis i 
udvalget om fremtidens 
skolestruktur i Næstved, der får 
betydning for flertallet af 
børnefamilier. Tidligere tiders 
skarpe opgør i udvalget synes 
afløst af kompromisvilje. 

“Det går fremad. Alle partier 
bidrager til at finde fælles 
løsninger,” siger hun.  

Forældrene kan forvente 
nærmere besked efter 
udvalgets møde den 26. 
september, hvorefter byrådets 
økonomiudvalg og byrådet 
skal træffe endelig beslutning. 

Venstre har blandt andet lagt 
vægt på, at Toksværd skole 
igen får overbygning. Men 
først og fremmest ønsker 
Venstre, at byrådet lytter til de 
mange ønsker, som forældre 
har fremsat, siger 
gruppeformand Cathrine 
Riegels-Gudbergsen. 

 
Venstre	i	Næstved	kommune

Hammer Frie Privatskole er blandt de frie skoler, som ifølge Venstre 
bør tilbydes samarbejde med de kommunale skoler om bustransport. 

Kultur og sikker transport 
skal tilbydes alle børn 
Blå partier kæmper for børns lige adgang til 
kommunale kulturtilbud og transport
Børn i Næstved kommune skal have samme adgang til 
kommunalt støttede kulturtilbud som eksempelvis 
børneteater, uanset om børnene går i en kommunal 
folkeskole, en privat friskole eller bliver passet i en privat 
børnehave eller hjemme hos mor og far.

Det mener de blå partier i Næstveds byråd. Forleden vandt de 
en foreløbig sejr, da et enigt byråd vedtog at returnere et 
forslag fra et rødt flertal i Kultur- og Idrætsudvalget, som vil 
kræve betaling af elever fra de fri skoler og private 
daginstitutioner, hvis de vil se teater eller en Næssi-koncert. 
“Kulturtilbud er for alle børn, ligesom biblioteket er det,” 
siger Venstres medlem af kulturudvalget, Kenneth Sørensen.



Nyhedsbrev 22. september 2022

Nyhedsbrev 2

Brødebækken nær Skovtårnet 

Strid om fredning 

Skovområdet omkring 
Skovtårnet - Denderup Vænge 
og Brødebækken - bør fredes. 
Det mener Danmarks 
Naturfredningsforening, som 
nu har fået støtte af Næstved 
byråds røde partier samt de 
Konservative, mens de øvrige 
blå partier stemte imod på 
byrådets møde forleden. 

Venstres Kristian Skov-
Andersen lagde vægt på, at 
kun en sjettedel af området 
befinder sig i Næstved 
kommune. Resten er Faxe. 

Nabokommunen, Faxe, 
modsætter sig fredning, og 
ifølge Venstre er der ingen 
grund til at frede et område, 
som i forvejen er fredsskov og 
desuden vel passet af 
grundejerne med Gisselfeld 
som den største grundejer. 

Naturfredningsforeningen vil 
ifølge Sjællandske nu gå videre 
med sagen, der afgøres i 
Fredningsnævnet.

Sagen var efter krav fra de Konservative og Nye Borgerlige 
sendt i byrådet, hvor ønsket om ikke at diskriminere mod en 
del af kommunens børn fik støtte fra alle blå partier.

På byrådsmødet kom kulturudvalgets formand, den radikale 
Andreas Pourkamali, i tvivl, om grundlaget for at opkræve 
betaling for børn fra ikke-kommunale institutioner var til 
stede, hvorfor han bad byrådet om at sende sagen retur til ny 
udvalgsbehandling. Det vedtog et enigt byråd så.

Venstre arbejder også for at sikre børnene på kommunens 
private friskoler bedst mulig adgang til de busser, som kører 
børn til og fra skolerne, ikke mindst i oplandet. Byrådet 
vedtog i april at børn - og andre borgere - kan køre med 
såkaldte “kommunebusser” til og fra skole. 

Elever på fri- og privatskoler har ikke lovkrav på 
bustransport, men Venstres gruppeformand, Cathrine 
Riegels-Gudbergsen, opfordrer skolerne til at samarbejde om 
blandt andet mødetider for at sikre, at flest mulige børn i 
Næstved kommune kan bruge kollektiv - og sikker - 
transport.

“Et enigt udvalg har sagt til skolerne, at vi gerne vil have dem 
til at sætte sig sammen med kommunens trafikafdeling i de 
forskellige distrikter og finde ud af, hvor børnene er. Og i 
øvrigt må alle tage bussen, når den kommer forbi. Du kan 
bare stille dig ud til vejen og vinke, så stopper den.”
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Se en kampvogn og 
hør om krig i Ukraine 

Lørdag den 8. oktober inviterer 
Venstre i Næstved både 
medlemmer og ikke-
medlemmer til et besøg bag 
hegnet ved panseranlægget i 
Kalbyris skoven og i 
Fredsskoven. Alfred Thomsen 
indleder programmet, der 
begynder kl. 10 til ca. kl. 15, og 
gennemføres sammen med 
Gardehusarregimentets 
Veteran- og Køretøjsforening. 
Venstres folketingskandidat, 
tidl. kampvognskommandør 
Jakob Panton, debatterer 
Ukraine, og forsvarsanalytiker 
Hans Peter Michaelsen giver et 
indblik i krigen.

Tilmelding inden 6. oktober til 
Bjarne Haar, SMS 2623 0444, 
eller på email 
jbhaar@stofanet.dk

Nærmere program og 
kørselsvejledning følger på mail.

Redaktionen  

Christian Brøndum, 2320 0033, 
christian.broendum@gmail.com, 
Bjarne Haar, formand for Venstre i 
Næstved kommune, 2623 0444, 
jbhaar@stofanet.dk  

Udsigt til et stramt budget 
Allerede på mandag klokken 12 skal partierne i Næstveds 
byråd aflevere eventuelle ændringsforslag til kommunens 
budget for 2023, hvis forslagene skal indgå i den videre proces.

Forhandlingerne blev indledt onsdag, og der er næppe meget at 
forhandle om, hvis man spørger gruppeformand, Cathrine 
Riegels-Gudbergsen. 

På anlægssiden sluger den kommende svømmehal de fleste 
penge i de kommende to år. Venstre prioriterer derfor mindre 
projekter som blandt andet en ny kunstgræsbane i Toksværd, 
hvorefter Fuglebjerg ifølge Venstre står for tur.

Desuden har kommunens institutioner stærkt behov for 
renoveringer.

Behov for mange flere pladser på plejehjem
I udkastet til budget for de kommende år fremgår, at antallet 
af borgere over 80 år vil stige med 55 procent alene fra 2022 til 
2023. Budgettet opererer derfor med den antagelse, at der 
bliver behov for yderligere 100 plejehjemspladser i Næstved 
kommune over de næste 10 år, også selv om det endnu ikke er 
muligt at forudsige præcist hvor mange eller hvornår nye 
plejeboliger skal stå klar.

Men under alle omstændigheder er det ifølge budgetudkastet 
nødvendigt at beslutte, om kommunen selv skal finde pengene 
til at bygge nye plejepladser, eller om politikerne vil indgå 
aftale med en ekstern operatør om at bygge og drive et 
friplejehjem.

Venstre er ikke i tvivl. “Der er ingen grund til at bruge 
kommunale kroner på at bygge, når vi kan finde andre til det. 
Så betaler kommunen kun for pladserne, med samme beløb 
som vores egne pladser koster,” siger Cathrine Riegels-
Gudbergsen.
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