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Ny regering der vil
Valget er vel overstået. Magnus er blevet politisk ordfører og fik en god debut 
i åbningsdebatten.

Nu ser vi frem til konkrete handlinger, der gør en forskel for de, der stemte 
på os som det regeringsbærende parti. Forventningerne er høje til at vi kan 
få genoprettet økonomien og for, at der sker en positiv udvikling set med 
socialdemokratiske briller og med vores værdisæt.

 
Grøn politik – lad det ikke blive ved ordene
Den borgerlige regering har i udpræget grad vist at de såkaldte frivillige 
ordninger/aftaler med landbruget og industrien ikke har de ønskede resultater. 
Landbruget har aldrig brugt så store mængder sprøjtemidler som nu. Nu må 
det være tid til at fastsætte rammer for landbrug og industri. Vores miljø - 
vores drikkevand kræver at der tages alvorligt fat i regulering på området.

Selvfølgelig vil det give anledning til store protester fra landbruget, men 
er vi ikke snart resistente overfor den slags protester? Siden 50erne har vi 
gang på gang hørt at landbrugets brug af gifte ikke havde nogen nævneværdig 
skadelig virkning, og at det aldrig ville nå grundvandet. De sidste mange års 
kendsgerninger viser jo desværre noget andet. 

Landmænd og deres familier skal vel også have vand som os andre!
Lad os glæde os over, at regeringen sætter fokus på den grønne udvikling 

både indenfor industrien og fødevareproduktionen.

 Uddannelse til alle
De unge mangler uddannelsespladser. Vores nye minister Christine Antorini 
viser vejen og vil straffe virksomheder økonomisk, hvis de ikke påtager sig 
uddannelse af unge.

Sammenligning af karakterer og rangindeling af vores skoler har hun 
resolut fjernet fra ministeriets hjemmeside. Bare fortsæt den samme 
klare linie Christine – det lovet godt på undervisningsområdet og vores 
forventninger til dig er store.

 Giv tid
Siden udnævnelsen af den nye regering mandag d.3. november har den 
borgerlige presse, med Berlingske og TV2 i spidsen ført an med den ene store 
overskrift om løftebrud og ikke gennemførte valgløfter, efter den anden. Hvad 
havde de forestillet sig? – at alt var gennemført på mindre end 3 uger?

Bare rolig – efter en gennemgang og oprydning efter Løkke-regeringen 
skal forbedringerne, som vi ser dem, nok komme lige så hurtigt, at den nye 
regering finder den fornødne finansiering.
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En klumme fra en
glad kredsformand!

Denne gang er det en meget glad og tilfreds kredsformand, der 
skriver klumme til Kurer. 

I skrivende stund er der gået 4 uger fra folketingsvalget, den 
nye regering er dannet og er gået i gang med arbejdet. Jeg er glad 
for at vi endelig fik succes med at få regeringsmagten tilbage og 
jeg ser meget frem til at se blokpolitikken blive afløst af et reelt 
samarbejdende folkestyre.  Det er ikke sundt at sætte næsten 
halvdelen af befolkningen uden for indflydelse.

Men jeg er særlig glad for at være kredsformand i disse 
dage – vi har i Næstved kredsen lavet en god og flot valgkamp, 
som var præget af mange frivillige, af et godt samarbejde med 
fagbevægelsen, af en flok glade og engagerede DSU’ere, af 
stram og fornuftig økonomisk styring, af en hårdtarbejdende og 
dygtig kandidat og så var det sjovt det meste af tiden! Der var en 
fælles positiv ånd og vi valgte at bruge mere tid på at tale tingene 
op og tale om det gode, fremfor at finde fejl og mangler hos 

hinanden – og det tror jeg var med til at give det gode resultat. 
Vælgerne på gaden ønsker at møde glade, smilende og velvillige 
socialdemokrater, som gerne taler med alle, smiler og er glade. 
Og så er det meget sjovere for os selv undervejs, og derfor er det 
også nemmere at gøre lidt mere. Tak til alle, der var med.

Men jeg må også indrømme, at jeg er glad for at det er 
overstået – det er først nu, jeg kan mærke, hvor længe vi har 
ventet på den valgdato. Faktisk har vi ventet på den i over et 
år – og det har hele tiden været en eller anden form for pres på 
vores planlægning af kredsens arbejde. Hvor mange klummer 
har jeg skrevet om det?  Jeg kan huske mine egne overvejelser i 
forbindelse med at rejse til Mellemøsten i foråret – ville valget 
komme imens?

Og så glæder jeg mig også til vi skal på kongres den 5. 
november! Kongressen skulle have været afholdt midt i 
valgkampen og blev selvfølgelig udsat – vi havde ikke tid til at 
samle så mange nøglepersoner på det tidspunkt, men nu skal vi 
til ”jubelkongres”, hvor vi skal høre beretning fra vores formand, 
landets statsminister – det glæder jeg mig til!

Og så glæder jeg mig til at høre rigtig meget fra vores politiske 
ordfører – men på det sidste har vi mest set Magnus i TV. Der er 
ingen tvivl om at Magnus har fået rigtig travlt, men jeg vil også 
sige at jeg synes, du klarer dig godt på posten, tillykke med den.

Og så glæder jeg mig over at have fået mere tid igen, det var 
en del timers arbejde at have min plads i de tre uger!

Men der kommer nye opgaver forude for os alle – vi skal i 
gang med at forberede os selv og hinanden på det kommende 
kommunalvalg, og det glæder jeg mig også til!

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand
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Kom til lørdagsmøde
Den 1 . lørdag i måneden kl . 9 .00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Tre myter

Flemming Bjerregaard,
formand for
 Fladså partiforening

”Danmark har verdens højest skat”
Dette er en sætning vi ustandseligt hører 

fremsat af politikere fra alle borgerlige politi-
kere uanset hvilket parti de repræsentere. Mest 
hører vi det selvfølgelig når de fremfører deres 
synspunkter om at topskatten skal sænkes.

Når vi får citarer fra OECD´s rapporter frem-
går det jo med al tydelighed at det ikke passer. 
Opgjort på skattetryk, som må siges at være 
det bedste sammenligningsgrundlag ligger 
Danmark på en 11. plads, hvilket fremgår af 
nedenstående figur. som Berlinske har bragt i 
deres tillæg ”Politiko” her i efteråret.

”En Socialdemokratisk ledet regering kan 
kun tænke på at bruge penge og sætte 
skatten op”
En sætning som i forskellige variationer sten-
sikkert fremsættes op til et valg enten det 
gælder kommune-regions- eller folketingsvalg. 
Med tilladelse fra Henning Tjørnehøj bringes 
hans læsebrev op til valget, hvori han tilbage-
viser denne påstand.

”Verdens dyreste folkeskole”
 ”Danmark har verdens dyreste Folkeskole” 
og dermed ofte en kraftig antydning af at 
selvsamme folkeskole langt fra er den bedste 
om end sikket meget ringere. I selvsamme 
tillæg ”Politiko”, hvor tallene fra OECD viser 
at Danmarks placering er 6. pladsen. Ingen 
hævder der er en direkte sammenhæng mellem 
at være den dyreste og den bedste, men skal vi 
klare os på viden fremover skal fokus være på 

uddannelse og helst den bedste vi formår – og det koster. Sænker vi skatten for 
de store indkomster køber de bedst stillede sig til en bedre uddannelse og den 
brede befolkning bliver taberne og Danmark ligeså.

 Når usandheder og påstande bliver gentaget tilstrækkeligt mange gange, har 
de en tendens til at blive opfattet som sandheder, hvilket disse eksempler jo er 
et udtryk for!
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I sin bog ’Spildt ulejlighed’ kritiserer Henrik Dahl bl.a. Social- 
demokratiet for at være særlig skattevenligt. Men under VKR- 
regeringen 1968 - 71 steg skatte-afgiftstrykket fra 32 til 42 pct. 
af BNP, dvs. Danmarks-rekord i parlamentarisk tid. I Anker 
Jørgensens 10-år steg skatte-afgiftstrykket derimod kun med 
en eneste pct. I Schlüters efterfølgende 10-år steg det fra 43 til 
over 50 pct. for første gang. I Nyrups otte år blev skattetrykket 
derimod fladet ud. I Fogh, Løkke/Kjærsgaard-perioden har vi så 
haft verdensrekord mht. skattetryk. 

Dahl påstår videre, at S har været »så besat af tanken om 
lighed, at det slet ikke har haft øje for de tilfælde, hvor det, 

der skulle ofres for at nå den, var friheden«, Men S har aldrig 
ønsket at gøre mennesker ens. S har kontinuerligt ønsket at stille 
mennesker mere ens mht. rettigheder og muligheder, således som 
det er sket i den velfærdsstat, der har sikret alle bedre boligfor- 
hold, bedre uddannelse, bedre arbejdsvilkår, bedre sundheds- 
forhold og bedre vilkår i alderdommen. 

Hvad er det mon i øvrigt for en frihed, de borgerlige har stået 
for? Det er ikke den politiske frihed. Vi skal f.eks. helt hen på 
denne side af Anden Verdenskrig, før alle Konservative var 
vundet for folkestyret. Det er heller ikke den sociale frihed. VK 
har i det meste af det 20. årh. forholdt sig stærkt kritisk til vel- 
færdsmodellen - indtil det blev nødvendigt at indstille kritikken 
for at Fogh kunne blive statsminister. Men kritikken vil blive 
taget op igen, hvis VK taber det kommende valg. 

Dahl undrer sig endelig over, hvorfor staten iflg. S »skal have 
sådan en magt over den enkelte«, Men skønt Fogh under valg- 
kampen i 2001 lovede et opgør med ’regeltyranniet’ i Nyrup- 
perioden, blev antallet af regler i Fogh-perioden dobbelt så stort. 
Hver femte time kom der en ny regel til (JP 26.6.08).

Med udsendelsen af sin S-kritiske bog fik Henrik Dahl straks 
tilbudt spalteplads i Berlingske. Mon det var muligt, at han 
kunne udnytte denne plads til en besvarelse af mine spørgsmål 
vedr. hans urimelige kritik af S?

Urimelig kritik af S

Henning Tjørnehøj,  
forfatter og historiker
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Med Carsten Rasmussen som ny borgmester, blev 
budgetprocessen skudt i gang med det traditionelle august-
seminar, som denne gang blev afviklet på Menstrup Kro. De 
to dages drøftelser tog udgangspunkt i anlægsarbejder, som i 
Næstved var planlagt til at fylde en del. Prioriteringen skyldes 
dels at driften, d.v.s. primært lønomkostninger måske kunne 
fredes, da de var justeret ved budgetforliget sidste år. 

For den socialdemokratiske gruppe var det vigtigt at finde 
en balance, så vi ikke sendte yderligere besparelser mod 
kommunens institutioner, skoler og ældreområdet, men samtidigt 
kunne finde penge til nybyggeri, til glæde for brugere, men også 
for arbejdsmarkedet, som tørster efter noget at rive i.

I budgetforhandlingerne var det væsentligt at holde fast i det 
4-årige budgetforlig, som sidste år blev en realitet efter hårde 
forhandlinger med Henning Jensen, der tog den hårde tørn, i 
spidsen,. Derfor blev det også en lidt lettere forhandlingssituation 
i år – vi har i dag godt fat om driftsøkonomien generelt. 

Kommunens ca. 150 institutioner af forskellig art og størrelse 
har serøst og loyalt arbejdet for at imødekomme de markante 
spareudfordringer. Derfor ville S gruppen arbejde for at undgå 
yderligere driftsbesparelser i forhandlingsprocessen, som så ville 
ramme medarbejderne igen til næste år.

Budgetlægningen for 2012, blev en særlig udfordring på grund 
af nogle udefra kommende problemer! 
•	 Mistede	skatteindtægter	pga.	fraflytning	-	primært	til
 København, hvor boligerne igen er til at betale
•	 Ny	lovgivning	på	arbejdsmarkedsområdet,	som	betyder
 færre refusionsindtægter.

Socialdemokraterne havde i oplægget til forhandlinger i år, 
primært ønsket flere penge til:
•	 Udsatte	børn	
•	 Funktionssvage	mennesker	/handicappede
•	 Sundhed,	hjælpemidler	og	børns	tandpleje
•	 Lokaletilskud	til	2	nye	idrætshaller	/driftsmidler
•	 Trafiksikring	af	skoleveje
•	 Anlægspenge	til	skolebyggeri	i.f.t.	udbygningsplan 
 og skoleforliget
•	 Penge	til	frivilligt	arbejde

Til gengæld var det ikke nødvendigt for os at opnå en 
kassebeholdning på 350 mio. i 2015 – men den positive 
udvikling af opbygningen skulle være til stede, blot i et lidt 
langsommere tempo, og vi er på vej. 

Vi i den Socialdemokratiske forhandlergruppe har fået sat 
fingeraftryk på stort set alle de ovennævnte fokusområder, 
selvfølgelig med forskellig vægtning, men sådan vil det være i 
en forhandlingsproces. Carsten Rasmussen har gjort det godt på 
partiets og gruppens vegne i hele forhandlingsprocessen. Også 
tak til gruppens og Ida Markers opbakning.

Forhandlingerne i september forløb over mange timer 
i en konstruktiv ånd, der også viste en vilje til at nå til en 
enighed. Først i de sidste minutter inden underskrifterne fra 
alle kommunens partier, skulle kradses ned på den sidste side i 
ændringsforslaget til 2. behandling, gik det i kludder for Dansk 
Folkeparti, som pludselig fandt, at de ikke havde fået så meget 
med i forligsteksten. De øvrige partiers forhandlere fandt dog et 
fælles grundlag for et forligsforslag, som man med sikker hånd 
fik skrevet under på - med de reklamekuglepenne af varierende 
kvalitet, man kunne tiltuske sig efter de hede debatter. Vi 
skrev under, en fredag eftermiddag i september, i 23 garders 
varme, som fik humøret løftet mod en positiv fremtid for vores 
kommune.

Budgettet er på plads for 2012

Søren Dysted, formand for den 
socialdemokratiske byrådsgruppe



7

Samtlige politiske partier i Region Sjælland har nu indgået 
budgetaftale for næste år. Det betyder overordnet set, at der 
bliver ro om økonomien.

Med den indgåede aftale sikrer Regionsrådet en videreførelse 
med at fremme kvaliteten i sygehusbehandlingen, og da der 
samtidig kommer balance i Regionens økonomi er konsekvensen, 
at der sikres midler til at gennemføre den sygehusplan et flertal 
sidste år vedtog.

I budgetaftalen er det aftalt, hvordan arbejdet med kvalitet 
i sygehusbehandlingen skal foregå. Bl.a. etableres en 
kvalitetspulje som sygehusene kan få del i ved at leve op til 
en række kriterier. Det drejer sig bl.a. om hurtigere diagnose, 
færre infektioner, nedbringelse af dødelighed og effektive 
patientforløb. Samtidig oprettes en idé-linie, hvor borgere og 
medarbejdere kan komme med forslag til kvalitetsforbedringer.

Regionen ønsker også et udbygget samarbejde med 
kommunerne på sundhedsområdet. Dette samarbejde 
mener regionen skal omfatte forebyggelse, udkantsindsats, 
patientforløb, understøttelse af ovenstående med telemedicin, 
patientuddannelser og fælles it-løsninger. I de to næste år er der 
afsat 50 mio. kr. til dette.

Når det drejer sig om konkurrenceudsættelse, er det aftalt at 
iværksætte overvejelser herom på opgaver som sundhedscenter, 
skadeklinik, patienthotel og parkering. Konkurrenceudsættelse af 
grønne områder og vinduespudsning sker til næste år.

Den fremtidige organisering og ledelse af det somatiske 
sygehusvæsen har også været drøftet i forbindelse med 
budgetforliget. Her er det aftalen, at der inden udgangen af i år 

kommer nogle konkrete forslag, Regionsrådet skal tage stilling 
til.

Regionen er sig meget bevidst, at den som stor offentlig 
virksomhed har et ansvar både i forhold til uddannelse og 
praktikpladser og i forhold til aktivering af ledige. Derfor vil 
Regionen konkret prioritere et tæt samarbejde med kommunerne 
og de kommunale jobcentre med henblik på at lette samarbejdet 
omkring aktivering af ledige i job med løntilskud.

På infrastrukturområdet vil arbejdet med at styrke Femern 
Bælt-korridoren være helt centralt. Arbejdet skal speedes op, 
der skal være væsentligt hurtigere togforbindelser, og Regionen 
lægger endnu en gang vægt på, at tværforbindelsen Kalundborg-
Slagelse-Næstved-Sydmotorvejen udbygges.

På uddannelsesområdet skal der ikke igangsættes flere 
ukoordinerede projekter. Derfor vil Regionen tage initiativ til 
at samle parterne omkring henholdsvis ungdomsuddannelserne 
og de videregående uddannelser, hvilket eventuelt kan føre til 
etableringen af et uddannelsessamråd.

Specielt for Næstved-området er der grund til at være tilfreds 
med budgetforliget. Som bekendt fik vi hverken hovedsygehus 
eller akutsygehus, og derfor har vi fra lokal side i Regionsrådet 
lagt meget vægt på at få en form for kompensation for det, der 
forsvinder. Det synes jeg er lykkedes.

Det er allerede vedtaget at Regionens kræftcenter skal ligge 
i Næstved. Det er ganske vist ikke en del af budgetforliget, 
men det er i høj grad med til at understøtte Næstved Sygehus’ 
funktioner.

Derimod er det i budgetforliget aftalt, at Præhospitalt Center 
flyttes til Næstved. Centret er i dag placeret på Slagelse Sygehus, 
men bygningerne er bl.a. i forbindelse med udvidelsen af AMK-
vagtcentralen og indførelsen af døgndækket visitation blevet 
meget trange, og opfylder ikke kravene om terrorsikring. Derfor 
flyttes Centret og vagtcentralen til Næstved Sygehus senest i 
2016. I forbindelse med flytningen af Centret undersøges det, 
om man kan få midler fra en central pulje ”Aftale om sundhed” 
så en flytning til Næstved kan ske tidligere. Endelig etableres 
diagnostisk Center også på Næstved Sygehus. Samlet er der her 
tale om et par hundrede arbejdspladser, og dem har vi hårdt brug 
for i Næstved.

Enighed om budgettet i Region Sjælland

Michael Rex,  
1 . næstformand i Region Sjælland
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Folk stod i lange køer foran valgstederne den 15. september. Ikke 
siden 1984 har vi haft så høj en valgdeltagelse, og da stemmerne 
blev alt op ud på natten viste det sig, at vi næste morgen kunne 
vågne op til et nyt Danmark.

På valgdagen sagde Danmark nemlig nej til nedskærings-
politikken og ja til, at vi skal arbejde, uddanne og investere os ud 
af krisen.

Danmark sagde nej til større social ulighed og ja til et samfund, 
hvor vi alle skal med og hvor vi hver især oplever frihed og lige 
muligheder.

Og Danmark sagde nej til mere VKO-blokpolitik og ja til det 
samarbejdende folkestyre, hvor vi finder løsningerne på de store 
udfordringer sammen.

Resultatet blev et nyt folketing, og nu har vi også fået 
en ny regering, der samarbejder bredt over midten med 
socialdemokraterne for bordenden.

Regeringen består som bekendt af tre forskellige partier, der 
deler de samme visioner og har mange fælles idéer – men vi er 
naturligvis også uenige. Det er mest tydeligt, når det drejer sig om 
efterlønnen, som S og SF i valgkampen sloges for at bevare, men 
som der desværre ikke er 90 mandater bag efter valget. Det faktum 
kan nok så mange argumenter og gode viljer ikke ændre på.

Ny post i partiet
Efter valget var det op til statsministeren at sammensætte sit hold, 
og et par timer efter, at Helle Thorning Schmidt var kommet ud 
fra Amalienborg, ringede hun til mig i Næstved for at tilbyde mig 
posten som politisk ordfører. Et tilbud, jeg blev både stolt og glad 
over at få, så jeg slog til med det samme.

Posten som politisk ordfører er som bekendt en meget 
fremtrædende post for vort parti, hvor jeg ofte skal befinde mig 

i hård infight med den nye opposition eller svare på kritiske 
spørgsmål fra journalister. Samtidig har jeg muligheden for at 
være med til at præge det socialdemokratiske projekt og give det 
ny vitalitet, fællesskab og kampånd, og jeg befinder mig rigtig 
godt i den nye rolle.

Min nye post betyder samtidig et farvel og på gensyn til 
trafikområdet, som jeg stadig holder meget af. Jeg fortsætter som 
menigt medlem af trafikudvalget, men tjansen som trafikordfører 
har jeg overladt til Rasmus Prehn, der jo er en god ven af både mig 
selv og af Næstvedkredsen, idet han ofte har besøgt os ved vores 
politiske arrangementer.

Forrygende valgkamp
Jeg vil først og fremmest huske valgkampen 2011 for de mange 
frivillige socialdemokrater i Næstved og omegn, der var med 
tidligt og sent i de tre uger, valgkampen varede. Alle gjorde I den 
forskel, der lige præcis er på at vinde og tabe, og ikke mindst 
takket være den indsats lykkedes det at få tippet flertallet og gjort 
op med ti års VKO-styre. Samtidig lykkedes det for tredje valg i 
træk at opnå en fremgang i de personlige stemmer til mig. Tak for 
kampen.

En særlig tak skal lyde til vores kredsformand Ida Marker, der 
var en formidabel valggeneral samt min faste følgesvend og gode 
chauffør Kai Madsen. Og så vil jeg naturligvis også takke de 
forrygende DSU’ere, der overgik sig selv og stod for et væld af 
fantastiske og fantasifulde aktiviteter både nat og dag.

Sjællands Storkreds: De personlige stemmer 2011 (top 10)

1. Pia Kjærsgaard (DF): . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.131 stemmer

2. Bertel Haarder (V):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.303 stemmer

3. Jacob Jensen (V): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.842 stemmer

4. Magnus Heunicke (S): . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.364 stemmer

5. Henrik Høegh (V): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.681 stemmer

6. Karsten Nonbo (V): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.587 stemmer

7. Henrik Sass Larsen (S): . . . . . . . . . . . . . . . . .7.352 stemmer

8. Lennart Damsbo-Andersen (S):  . . . . . . . . . .6.662 stemmer

9. Astrid Krag (SF): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.469 stemmer

10. Ole Hækkerup (S): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.447 stemmer

Et Danmark, der står sammen

Magnus Heunicke
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Når jeg tænker tilbage på da jeg var barn og til nu, er der sket 
rigtigt meget i Næstved. For 40 år siden havde vi flere store 
virksomheder, som desværre er lukket. Men hvorfor desværre! 

Det jeg syntes har været Næstved styrke er, at vi aldrig er 
blevet slået ud af virksomhedslukninger, kasserne lukning osv. 
Næstved har derimod set mulighederne, når vi pludselig har stået 
med store bygningsmasser som var tomme. 

GHR området er et godt eksempel, der er skabt en masse 
gode arbejdspladser, og mon ikke der kommer flere endnu, 
efterhånden som bygninger bliver istandsat, og offentlige 
institutioner, og virksomheder flytter ind. 

Maglemølle er et andet område, hvor der er skabt en masse 
arbejdspladser, og her er det nu tid til at gå skridtet videre. 
Derfor glæder det mig også meget at den fantastiske ide, som 
LO Næstved fik for et år siden om et campus, nu er på mange 
borgers læber. Et campus midt i en storby er en spændende 
tanke. Men lad os nu tænke stort, og gøre som vi altid har gjort, 
se muligheder frem for forhindringer. Et campus midt i en aktiv 
havn er en udfordring, men det kan lade sig gøre. Og lejerne i de 

gamle bygninger på møllen? Mon ikke det skulle være muligt at 
finde andre egnede lokaler til samme billige pris, som de betaler 
nu. 

Et område, der til gengæld irriterer mit øje, er Stenlænge 
området. Her har vi et stort område, hvor vi kan skabe en helt 
ny bydel. Jeg ved godt at krisen kom i vejen for at udvikle det 
færdige projekt med super Arena, badeland osv. Men det skal 
vi ikke lade os slå ud af, jeg syntes derimod at vi skal komme i 
gang med enkelte elementer af planen. Stor ny svømmehal, nyt 
station, ishockeyhal, boliger osv. I det øjeblik der begynder at 
skyde bygninger op, kommer flere til. Og selv om det er svært 
at skaffe investorer i disse tider, burde det ikke være umuligt. Vi 
skal tænke stort, som vi har gjort tidligere, så kan det lykkedes. 

Men selv om jeg mener, at vi skal fremskynde Stenlænge 
området, er det vigtigt at huske på, at vi er en stor kommune. De 
mindre byer og samfund rundt om Næstved må ikke glemmes, 
de skal udvikles. Og igen med store tanker. Vi har f.eks. omkring 
Næstved en super flot natur, som må kunne bruges til at sætte 
os på landkortet inden for naturoplevelser. Alt for mange af dem 
jeg møder fra resten af Danmark, ved alt for lidt om Næstved´s 
enestående natur, eller sagt på en anden måde, de ved intet.   

At vi i Næstved tænker stort, viser det sidste budget også. 
To nye haller er på vej, og der er afsat historisk mange penge 
til anlæg. Det er jeg som borger i Næstved glad for, også at 
der var så mange ansvarlige politikere i byrådet, som i denne 
budgetforhandling så muligheder frem for forhindringer. 

Campus, store vej projekter, Stenlængeområdet, natur. Jeg 
glæder mig til at se hvordan Næstved ser ud, og har udviklet sig 
om 20 år. Der er rigtig mange spændende projekter, og visioner 
på tegnebrættet.

Næstved - en by i udvikling

Kim Lasse Petersen
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Som det formentlig er de fleste bekendt, har vi netop overstået et 
succesfuldt folketingsvalg, ganske vist mistede vi et mandat, men 
vi vandt statsministerposten. Også i Næstved regi har vi grund til at 
være glade for det øgede antallet af stemmer, og at vi fik genvalgt 
Magnus Heunicke med et øget og flot personligt stemmetal.

I denne artikel har vi valgt at fokusere på stemme forholdet 
mellem Socialdemokratiet og Venstre. Ved valget i Næstvedkredsen 
opnåede Socialdemokratiet 15.208 stemmer, en fremgang på 248. 
Venstre derimod opnåede 13.059 stemmer, en tilbagegang på 42.

Så meget for hele Næstved kredsen, men hvordan ser fordelingen 
ud, når vi sætter fokus på de enkelte områder i kommunen, 
repræsenteret ved stemmestederne.

I nedenstående figurer, er afstemningsstederne rubriceret i fire 
kategorier, nemlig:
•	 Afstemningssteder,	hvor	Socialdemokratiet	er	størst,	
 hvor Socialdemokratiet er gået frem.
•	 Afstemningssteder,	hvor	Socialdemokratiet	er	størst,
 hvor Socialdemokratiet er gået tilbage.
•	 Afstemningssteder,	hvor	Venstre	er	størst,
 hvor Socialdemokratiet er gået frem.
•	 Afstemningssteder,	hvor	Venstre	er	størst,
 hvor Socialdemokratiet er gået tilbage.

Hvert afstemningssted er i figurerne repræsenteret med en 
firkant, hvis Socialdemokratiet har fået flest stemmer, er firkanten 
rødlig, er firkanten derimod blålig har Venstre fået flest stemmer. 
I hver stemmestedsfirkantens øverste linje, står navnet på 
afstemningsstedet. I firkantens nederste del, er det antal stemmer 
Socialdemokratiet har opnået anført med rød farve efterfulgt af det 
antal stemmer Venstre har opnået med blå farve.

Af figur 1, kan man se:
- At vi er størst og har haft fremgang i områderne
 Kildemarksskolen, Sydbyskolen og Sct. Jørgensskole, Hyllinge
 og Rønnebæk.
- At vi har haft tilbagegang, men stadig størst i områderne 
 Fensmark, Glumsø, Holme-Olstrup. Digtervsjsskolen,   
 Grønnegades kaserne og Kalbyrisskolen.  
- At vi er gået frem i  Herlufsholm,Lille Næstved Skole,
 Fuglebjerg, Everdrup, Næstelsø/Mogenstrup, Hammer/V.
 Egesborg, Snesere, Herlufmagle og Vallensved. Dog er Venstre
 stadig størst i disse områder.
- At vi må vi konstatere tilbagegang i følgende områder Grønbro, 
 Sandby, Fodby, Toksværd, Skelby, Tybjerg og Marvede.   
Venstre er desværre også er størst.
Hvordan ser det så ud hvis man kigger på By kontra land. Det har 
vi prøvet at belyse i Figur 2, det er figuren fra før, men nu suppleret 
men nu med en område dimension.

Af figur 2. kan man se:
- At vi er størst og har haft fremgang i følgende områder:
 Næstved By: Kildemarksskolen, Sydbyskolen og
 Sct. Jørgensskole.
 Landområderne: Hyllinge og Rønnebæk.
- At vi er størst og gået tilbage i følgende områder:
 Næstved by: Digtervsjsskolen, Grønnegades kaserne,
  Kalbyrisskolen.  
 By områder: Fensmark og Glumsø.
 Landområdet: Holme-Olstrup.
- At vi er mindst, men gået frem i følgende områder:
 Næstved By: Herlufsholm og Lille Næstved Skole.
 By områderne: Fuglebjerg, Herlufmagle, Næstelsø/Mogenstrup  
 og Karrebæk.
  Landområderne: Hammer/V.Egesborg. Snesere, Vallensved og
 Everdrup.
- At vi er mindst og gået tilbage i områderne:
 Landområderne: Grønbro, Sandby, Fodby, Toksværd, Skelby,
 Tybjerg og Marvede.

Ovenstående er lavet på baggrund af tal fra følgende link. 
http://www.kmdvalg.dk/FV/2011/F504.htm

Jeg vil overlade det til læseren at konkludere yderligere, men det 
er klart, at resultaterne ikke kommer af sig selv, lige gyldig hvor 
man er placeret i ovenstående figurerer. Det kræver arbejde og 
engagement af alle og på alle fronter for at fastholde og udbygge 
antallet af stemmer. Det er klart at, vi må arbejde for at formidle 
og fremhæve vores politik, og dermed bevare troen på den 
Socialdemokratiske model, for som Piet Hein så rigtigt skriver i sit 
gruk: 

Den, som tvivler på sin sag, 
han er slagen før sit slag.  

Folketingsvalget på tværs

Walter Bech Espersen
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Andet indlæg i serien om 
kommunesammenlægningen

Er det billigere at drive en stor kommune end en lille kommune, 
nej.
Er der mere nærhed og tryghed eller forsvinder den langsom, Ja. 

Det er ikke alle ønsker der bliver opfyldt, det fik vi at mærke i 
gamle Suså kommune.

Især 2 ting var der arbejdet på i Suså byråd - en udvidelse af 
Glumsø hallen og udbygningen af klubhuset i Herlufmagle. Det 
blev kun til ønsker og stor skuffelse for de lokale. Økonomien 
var ikke tilstede og projekterne blev udskudt en til to gange og 
til sidst slettet helt. På gaden kunne vi høre her og der - skal 
alting foregå i Næstved? Leje af lokaler slog benene væk under 
foreningerne, før var de indregnet i skatten og nu skulle der 
betales hver gang til lokaler eller græsplæne. Hvem skal betale, 
det skal medlemmerne i foreningerne.

Det store spørgsmål var, kunne LAGén redde de frivillige 
og sportsforeninger, som skulle omstille sig til den nye kultur.  
Flere foreninger manglede træningsfataliteter, og det bevirkede 
at interessen var dalende for idrætslivet. Dog har biograffen og 
rejseladen fået stor støtte fra LAGén og Næstved kommune.

De ældre kom rigtigt til at mærke forskellen på en stor 
kommune. Den varme mad til middag, bragt til døren hver dag 
og en daglig kontakt med buddet, blev skiftet ud med en levering 
om ugen, og så kunne de selv varme maden i en microovn. 
Velbekomme.

De ildsjæle som holdt foreninger og aktiviteterne oppe og 
havde den direkte kontakt til det lokale byråd - på et tidspunkt 

brænder deres lys også ud, hvem skal overtage?  Nu skulle det 
igennem den lange vej til store Næstved, og hvor det kunne være 
fremmede byrådsmedlemmer, som traf beslutningen.

Med udviklingscentre og lokalråd har vi måske en mulighed 
for at fastholde de lokale aktiviteter og arrangementer.

Skolelukningerne har ikke fremmet denne proces. 
Erhvervslivet og detailhandelen kan også mærke, at det går 
ned ad bakke. Kundegrundlaget forsvinder langsom i de små 
landsbyer, og stiller krav til borgerne om at de skal investere 
i en bil. Inden for det sidste halve år er der kommet bedre bus 
forbindelser, men det er dog ikke alle der har fået forbedret deres 
vilkår. Nogle har ikke råd til bil og er arbejdsløse, de skal så 
betale op til 80 kr om dagen for at stille i aktivering. Rejsen kan 
også tage op til 1.5 time hver vej. 

Der er også positive sider af sammenlægningen. Borgerservice 
i udviklingscentrene. Et sted, hvor personale kan vær behjælpelig 
med De kommunale sager, folk skal have ordnet. Men de må 
ikke modtage penge, og der kan ikke betales kontant, hvis 
passet skal fornyes. Det forgår med betalingskort. Den bedste 
Næstved kommune har lavet er det nye kommunekort over 
stor kommunen. Dette kort koster 25 kr. og kunne købes på 
turistkontoret i Næstved samt borgerservice i Næstved.  De 
skulle først have forslaget om at lægge kommunekortene ud i 
lokale borgerservice, dog skulle der betales med kort.

Tænker de nu på hele kommunen når der skal gøre 
opmærksom på ,at der bor folk andre steder end i de større byer.  
Hvor lang tid skal der gå før at det bliver naturligt at tænke 
tanken, Næstved kommune er ca. 82.000 indbygger og et kæmpe 
areal - helt fra Præstø til Sandby i nord.

Vi sætter vores lid til lokaldemokratiet og lokalrådene samt 
vores folkevalgte byrådsmedlemmer. Husk på at direktøren i den 
sydlige  del af kommunen er lige så vigtig som fru Jensen, der 
passer ældre mennesker i den nordlige ende af kommunen. 

Kaj Olsen, 
formand for Suså partiforening

Ulemperne og fordele 
kommune-
sammenlægninger

Generalforsamling
i den socialdemokratiske forening Suså

Glumsø kro - kobberstuen
fredag den 9 . marts 2012 kl . 19 .00 .

Dagsorden ifølge vedtægterne .

Bestyrelsen .
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
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Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer

Kurer udkommer 6 gange om året
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Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
E-mail: idamarker@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved  
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: aks@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: westermannkyse@gmail.com.

Formand, Fladså Flemming Bjerregaard
Mårvænget,  Brøderup, 4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 21 73 06 08
E-mail: flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/fladsaa

Formand, Holmegaard Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09 
Mobil: 28 14 40 17
E-mail: christian.benzon@mail123.dk

Formand, Suså Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92 - Mobil 41 43 63 92
E-mail: kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 33 37 40 51
E-mail: smahe@ft.dk
Sms telf; 61 62 42 22

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 73 22

DUI LEG og VIRKE
Fællesledelsen
Formand Jes Hansen
Kontaktperson Birte Petersen
Runestenen 57, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94
E-mail: birtepetersen57@hotmail.com


