
Socialdemokraterne i Næstved  ·  April 2013 ·  Nr. 2  ·  Årgang 47

KURER



Bliver vi hørt?
Vi sætter vores ideologi til side og retter økonomien op efter mange 
års borgerlig løsagtig økonomisk styring, men kommer Venstre 
til inden længe, bruger de så ikke bare opsparingen for at fremme 
virkeliggørelsen af deres ideologi?  Selvfølgelig gør de det, og de 
pakker det ind i et lag af spin om lavere lønninger til de ansatte og 
lavere skat til de højtlønnede ledere.

Reformerne er væltet ind over os og på et tidspunkt må vi vel alle 
se virkningerne heraf. Det skulle jo gerne resultere i et mere trygt og 
stabilt samfund, og dermed give opbakning til vores parti – vi trænger 
jo hårdt til det. Tro mig, det er hårdt at rette op på en slet vedligeholdt 
skude – jeg har selv haft ”fornøjelsen” først i 80érne. Anerkendelsen 
kommer efterfølgende, men tiden indtil da kan føles ganske lang. Mist 
derfor ikke modet, men styrk sammenholdet.

Så varmes der op til kommunevalget og selvfølgelig bakker vi 
op om vores flittige borgmester. Carsten har allerede vist, at han er 
manden, der kan lede og udvikle Næstved Kommune.

Carsten kan dog ikke gøre det alene, og derfor må du melde dig som 
kandidat eller opfordre et medlem som du har tillid til, til at melde sit 
kandidatur. Er vi rigtig gode, bliver der denne gang plads til yderligere 
medlemmer af Socialdemokratiet i byrådet.

Opstillingslisten til Regionsrådet er klar og nu gælder det også om 
at bakke op, så vi kan bevare vores 3 lokale medlemmer i rådet – til 
gavn for bl.a. Næstved sygehus.
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Velkommen til vores nye medlemmer

I marts måned har der været en del opmærksomhed på 
nogle nye socialdemokrater. Jeg tænker selvfølgelig på de 
tre meget omtalte unge politikere, der fandt ud af, at de er 
socialdemokrater. Jesper Petersen, Emilie Turunen og Nanna 
Westerby – og før dem Mathias Tesfaye. Og så er der alle de 
andre, der stille har skiftet.
Det er tab for vores venner i SF, men jeg er sikker på, at der 
er meget godt politisk arbejde i de nye kammerater. Derfor 
har både politikerne og vores hovedbestyrelse sagt ja til at 
de må indgå i grupperne med det samme. Her er vi et parti 
med forholdsvis stramme regler, hvis man er folkevalgt, så 
kan man ikke bare melde sig ind hos os. Man skal godkendes 
både af gruppens medlemmer og af partiorganisationen. Det 
tror jeg er en styrke for vores parti – vi tør godt stille krav til 
os selv og hinanden.
Man kan så sige, at det er urimeligt overfor vælgerne, som 
har stemt på et parti og at en person nu tager deres stemme 
til et andet. Men dertil vil jeg nu svare, at valget er et 

øjebliksbillede – vælgerne kan jo heller ikke ændre deres 
stemme, selv om de skifter mening. Og der er ingen tvivl i 
loven, alle medlemmer af folketinget er personligt valgt og 
står kun til ansvar for sig selv og grundloven.
Jeg er helt sikker på, at det ikke har været nogen let 
beslutning at træffe for vores nye medlemmer. De har alle 
haft det meste af deres liv, deres venner og deres arbejde i 
SF. De har arbejdet hårdt for at trække SF i den retning, de 
ønskede. Jeg har hørt folk kalde det ”socialdemokratiet light”. 
 Derfor er det også naturligt, at de melder sig ind hos os – det 
er jo os, der er socialdemokrater.  Nogle gange er det svært 
at se, men jeg mener stadig, at vi står godt og solidt på vores 
grundværdier: at de bredeste skuldre skal bære de tungeste 
læs, pligter og rettigheder hører sammen, og at vi tager ansvar 
for hele samfundet og den enkelte. Vi diskuterer hele tiden 
hvor snittet skal ligge – lige nu er det meget vægt på ansvar 
og pligter og mindre på rettigheder. Men vi må aldrig glemme 
nogen af delene.
Så velkommen til alle nye medlemmer, ikke kun dem jeg har 
nævnt ved navn!

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!



Det er vidst ikke helt skidt at sige, at man skal have levet 
i en anden verden, for ikke at have kendskab til den 
nuværende konflikt mellem Danmarks Lærerforening (DLF) 
og Kommunernes Landsforening (KL). Det er en sag, som 
interesserer de fleste og som de fleste har en holdning til. Til 
daglig læser jeg til lærer. Og som både lærerstuderende og 
socialdemokrat, kan det tit være ligesom at sætte sig mellem to 
stole at skulle tage stilling til denne sag. 

På den ene side, har vi en række politiske initiativer. Her 
gælder tankerne om en anderledes skoledag, som skal kombinere 
leg og læring med det mål, at eleverne skal finde det mere 
motiverende at gå i skole og engagere sig i skolearbejdet. Det vil 
i praksis betyde et øget timetal, fordi flere opgaver kommer ind 
i skoleskemaet. Det kan så undre mange, at lærerne brokker sig 
i den sammenhæng. Det er efter min overbevisning et resultat 
af, at nogle af disse timer skal finansieres igennem lærernes 
arbejdstidsaftale.

Det vil betyde, at den enkelte lærer kommer til at skulle 
undervise i flere timer.

Det er der mange gode grunde til at pege på. I den forbindelse 
har der været sat spørgsmålstegn ved, om der kræves den samme 
mængde forberedelse i alle situationer. Til dette er jeg meget enig 
med socialdemokraterne. Det kræver ikke den samme mængde 
forberedelse. Dette kan på den ene side være interessant at se på 
og med mange rigtige aspekter. Der er blot ét sted, hvor jeg vil 
sætte kraftigt spørgsmålstegn ved regeringens pointe i forhold 
til arbejdstiden: ældre lærere bruger mindre forberedelse. Det 
kan også være en rigtig pointe. Efter min bedste overbevisning 
er det bare vigtigt, at der bliver gjort op for en central ting først. 
Efteruddannelsen er blevet svigtet meget på dette område. På 

den baggrund vil det for det første være svært for lærer med en 
ældre uddannelse at forberede sig til moderne undervisning uden 
den fornødne efteruddannelse. For det andet ved vi, at den slags 
undervisning tager længest tid at forberede sig til og at erfaringen 
med den type undervisning vil være relativt lille; også hos 
erfarne lærere. Derfor skal der lyde en meget konkret opfordring 
i den sammenhæng: Efteruddannelse må og skal komme først, 
hvis dette løft skal give en reel forbedring i undervisningen. 

Dernæst har vi den kamp, som stadig raserer. En kamp som 
handler om at lave en ny arbejdstidsaftale mellem DLF og 
KL. Konkret så handler den sag om, at KL gerne vil lægge al 
magten til fordeling af arbejdstiden ud til skolens ledelse. DLF 
er derimod uenige og vil beholde nogen af de fastlagte rammer, 
der er i den nuværende arbejdstidsaftale. Det gælder f.eks., at 
der i den nuværende arbejdstidsaftale er formuleret, at en lærer 
maksimalt må undervise 25 lektioner om ugen.

Som jeg ser det, er der sådan set intet galt i at have de krav. 
Der er blot en udfordring i denne slags forhandlinger, fordi 
kommunerne også er arbejdsgivere et led længere inde. Det 
betyder, at lærerne frygter, at mange elementer vil blive ophøjet 
til lov, hvis de ikke bliver en del af en ny arbejdstidsaftale. 
Det kan der være mange personlige holdninger til. Jeg vil blot 
henvise opmærksomheden til én central pointe i denne sag: 
Vi har igennem hele socialdemokraternes historie kæmpet 
en kamp for den model, vi har i dag. Den kæmpede vi for at 
arbejdstagerne skulle have en stemme. Derfor håber jeg ud fra 
et socialdemokratisk perspektiv, at denne konflikt løses gennem 
forhandlinger. Vi bør bruge vores egen model til at løse vores 
egen konflikt. Hvis ikke vi kan bruge den selv, hvordan kan vi så 
stille krav til at andre skal gøre det?

Lærerne er sure og KL er strenge

Af Michael P . Perch Nielsen
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Endnu et fint 
arrangement i Café 
Thorvald

Heldigvis var der som sædvanligt rigtig mange mennesker 
mødt frem til forloren hare med det hele og ikke mindst 
informativ og god underholdning ved Carsten Rasmussen 
og Michael Rex, som fortalte om Kommunen og 
Regionen.  Carsten gennemgik ved hjælp af et særdeles 
illustrativt kort kommunens udbygning af infrastrukturen. 
Tilhørerne så på et kort, dels hvad de allerede havde 
oplevet, og dels hvilke realistiske planer, der ligger 
forude. Fremtidens byggeprojekter var alle forsynet 
med årstal og beløbsrammer, så man kunne se for sig, 
hvordan kommunen kommer til at se ud om fem - seks år. 
Carsten bevægede sig også i sin fremlæggelse uden for 
kommunegrænsen og fortalte om forbindelsen mellem 
Næstved og Rønnede. Det var godt at få nogle realistiske 
årstal sat på denne nødvendige del af infrastrukturen. Det 
var fint at vide, at nu er Faxe og Næstved kommuner enige 
om udspillet. Det er uhyre vigtigt, at man undgår slagsmål 
om forskellige mere eller mindre velmente forslag. De 
mange millioner, som svirrede i luften, blev imidlertid for 
mig derude i æteren. Men jeg er sikker på, at alle beløb er 
tilgængelige, hvis man henvender sig på rette sted. 

Michael Rex fortalte om arbejdet i Regionsrådet med 
absolut fokus på sygehuset i Næstved. Efter kort at have 
nævnt studehandelen mellem Køge og Slagelse, der jo 
fik det pauvre resultat, som vi alle i Næstved kommune 
kender alt for godt, valgte Michael at se fremad. Det løb 
er kørt, og nu gælder det om at få så mange aktiviteter 
til Næstved sygehus som muligt. Det nytter ikke at spille 
fornærmet. I stedet skal der nu arbejdes, og i den henseende 
er det vigtigt, at vi fortsat beholder en rig repræsentation 
i Regionsrådet. Det var yderst interessant at få oplyst, 
at hvis man måler i arbejdspladser har Næstved vundet 
kampen om akutsygehus. Ved en god og ihærdig indsats 
fra vore regionspolitikere  har vi udbygget aktiviteterne 
ved Næstved sygehus med bl. a. et diagnostisk center, en 
ambulancecentral ( AMK centralen), et forskningscenter 
for stamceller, et kræftcenter og et center for behandling 
af hjerneskader. Det næste mål, som vore politikere har 
for øje, er fuld bemanding af læger døgnet rundt på vores 
skadestue. En fysisk udbygning af sygehuset er også 
mulig, idet er kan bygges oven på den lave fløj. Dette kan 
få stor betydning for vort kræftcenter. Michael nævnte 
kort regionens øvrige arbejdsområder, herunder transport, 
uddannelse, miljø og fremskaffelse af arbejdspladser.

Jeg skrev i begyndelsen af mit referat, at aftenen var 
informativ og underholdende. Og det vil gerne sluttte med. 
Det er flot at kunne fremlægge et tørt stof fuld af tal og år 
på en så underholdende måde. Tilhørerne lægger måske 
ikke så meget mærke til det, men jeg er overbevist om at 
vi alle blev klogere, samtidig med at der var megen latter. 
Endnu et fint arrangement i Cafe Thorvald, som i øvrigt 
næppe behøver reklame, når man ser tilslutningen.

Sand Jespersen  

Kurer i krise?
Redaktionen havde i februarnummeret indsat et opråb til 
medlemmerne. De er ikke aktive nok i deres medlemsblad.  
Det er dog en erfaring, man gør sig i alle foreninger.  For 
at svare på redaktionens spørgsmål, ønsker jeg personligt 
at udtrykke min klare holdning: Man bør under ingen 
omstændigheder stoppe udgivelsen af vort medlemsblad. 
Det er vigtigt, at partiet forsat har et bindeled, om end 
det for redaktionen kan forekomme uden interesse for 
medlemmerne. I erkendelse af at bladet aldrig bliver en 
avis, vedtog den tidligere redaktion at udgive bladet under 
temaer.  Redaktionen valgte ved et redaktionsmøde et tema, 
som fokuserede på et eller andet rimelig aktuelt. Derefter 
besluttede man, stadig i redaktionen, hvilke mennesker 
lokalt, regionalt eller nationalt, der muligvis kunne tænkes 
at have noget på hjerte i forbindelse med det valgte tema. 
Man henvendte sig herefter skriftligt til de mange forskellige 
personer, som til gengæld lovede at bidrage med et indlæg. 
Ofte blev et medlem af redaktionen pålagt at interviewe et 
medlem af regering, folketing eller Europa Parlament, stadig 
under det valgte tema. Når temasiderne var fyldt op, sikrede 
man sig, at der altid var plads til læserindlæg o.lign. Hele det 
foreløbige oplæg blev grundigt korrekturlæst af mindst to 
personer.

Den forrige (gamle) redaktør siger ikke, at det er den eneste 
fremgangsmåde, men man får aldrig medlemmer til at aktivt 
at deltage mere, end de allerede gør.  Et medlemsblad er 
imidlertid vigtigt for vort parti. Det er et stort og fortjenstfuldt 
arbejde, som skal udføres af redaktionen. På med vanten! 

Sand Jespersen
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Sikke en fantastisk kommune 
vi bor i!

Af Mette Stensgaard-Christensen, 
Socialdemokrat i Næstved Kommune

I hvert nummer af Kurér er der mange gode indlæg om, 
hvordan vores samfund hænger sammen, og hvad vi bør 
gøre for at ændre på de tilstande, vi lever under. På vores 
lørdagsmøder foregår der en god og livlig debat om alt, hvad 
der rører sig på den danske politiske scene. 
Men jeg vil benytte dette indlæg til at diskutere vores lille del 
af Danmark. Kommunalvalget banker på og udgangspunktet 
for en hver ændring bør altid starte nærmest sig selv. Derfor 
synes jeg, det er vigtigt at debattere Næstved kommunes gode 
/svage sider og muligheder for forbedring, så vi alle kan stå 
stærkt og tale om de forhold, som ligger vores medborgere 
på sinde. I disse oprørte tider, hvor vores regering bliver 
angrebet fra flere fløje, og hvor de socialdemokratiske værdier 
bliver sat på spidsen, udfordret og reformeret, er det vigtigt, 
at vi over for os selv, vores medborgere og vælgere er klare 
og tydelige omkring vores ideologi, politik og ønsker for 
fremtiden i Næstved. 

Hvorfor er Næstved et godt bud på en 
socialdemokratisk kommune? 
Kommunen rummer så mange tilbud og muligheder, her 
findes et solidt ønske om fællesskab, lighed og demokrati. 
Næstved kommune har arbejdet på at skabe lige muligheder 
for alle, om det er på landet eller i byen. Der bliver arbejdet 
med medborgerskabstanken i stedet for at arbejde med 
grupperinger af mennesker, der bliver oprettet lokalråd, når 
centraliseringen af kommunens administration gør det svære 
for den enkelte borger at blive hørt.
Mit fokus, i dette indlæg har ikke været de kolde og kontante 
facts, som er målbare eller synlige, men derimod de blødere 
værdier, som jeg ofte mener, vi glemmer at tænke med ind 
i ligningen, når vi gør regnskabet op. Man kan ikke måle 
godt medborgerskab eller hvorvidt at medindflydelse bliver 
udnyttet tilstrækkeligt. Men vi kan tale om, at det er tanken 
om lighed, fællesskab og demokrati, der skaber grundlaget 
for den socialdemokratiske ideologi. Disse værdier lige så 
vigtige for os som parti, som de er for vores medborgere 
i kommunen. Målbare eller ej, så er de det, der gør vores 
kommune til et godt sted at bo, arbejde og leve.

Hvordan skal vi forbedre fremtiden, når vi allerede har 
gjort så godt et arbejde hidtil?
En udfordring, som er forholdsvis mærkbar og som kommer 
til udtryk i mange sammenhænge, er at vores kommune 
er stor og stadig delt i ”gamle kommunale grænser, sogne 

og områder”. Mange taler om at samle kommunen, men 
hvordan gøres det? Vi kan samle administration, trafik, endda 
serviceorganer og dermed måle os frem til, at kommunen er 
samlet. Men det ændrer ikke ”de følelser” mange har, når 
man spørger ind til, om de ”føler sig” som en del af Næstved 
kommune. 

Hvordan ændrer vi på det? 
Som tidligere nævnt, bør udgangspunktet være nærmest 
sig selv. Derfor kan vi jo starte med os selv, vores parti, 
vores kreds i Næstved og samarbejde om det kommende 
kommunalvalg. Det vil styrke os som socialdemokrater, 
men i højere grad, vil det sende et godt signal om, hvad vi 
ønsker for fremtiden i Næstved. Vi bør gøre op med intern 
konkurrence og individuelle kampagner og søge samarbejdet 
på tværs af vores respektive ”egne områder” og tænke i en 
samlet kommune, det betyder at vi samarbejder om valget og 
støtter op om hinanden, uanset om vi bor eller har interesser i 
nord, syd, øst eller vest! 
Lad os tage debatten om godt samarbejde og god 
socialdemokratisk ånd og finde en fælles platform, hvor det 
er sagen og ikke individet, der er i fokus i den kommende 
valgkamp. 
Lad os gøre noget, de andre ikke gør. Stå sammen - Hele 
vejen ind i byrådssalen og forsat sikre, at det er en fantastisk 
kommune, vi bor i!
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Af Magnus Heunicke, Næstved
Politisk ordfører, Socialdemokraterne

Nyt fra Christiansborg

Jeg var så heldig at besøge Ardagh Glas for nylig. Der er 
gang i den: Næstveds største arbejdsplads med 320 dygtige 
og dedikerede medarbejdere producerer to mio flasker og 
glasbeholdere hver eneste dag. Og hvor er det dog vigtigt, 
at vi stadig kan have sådan en virksomhed i Danmark. Ikke 
kun fordi den giver arbejdspladser, men også fordi de løser 
en nødvendig opgave ved at genbruge glas. På samme måde 
med cementfabrikker, slagterier, marmeladefabrikker og alle 
mulige andre produktionsarbejdspladser.

Når jeg møder 3F’erne og smedene på gulvet på Ardagh, 
giver de mig hånden, kigger mig ind i øjnene og spørger: 

- Kan vi regne med, at du kæmper for vores arbejdsplads?

Som socialdemokrat er jeg aldrig i tvivl om svaret: Ja, 
det kan du regne med. Fra du står op, til du går i seng – og 
også mens du sover, kæmper vi socialdemokrater for danske 
arbejdspladser. Uden arbejdspladser, intet velfærdsssamfund. 
Så enkelt er det jo.

Men jeg kan godt forstå, hvorfor spørgsmålet kommer. 
Hvor ofte har vi ikke hørt historien om en virksomhed der har 
lagt plusser og minusser sammen ved at være i Danmark? På 
den ene side en veluddannet, stabil og fleksibel arbejdskraft. 
En infrastruktur, som vi slås for skal blive bedre til Næstved. 
En effektiv offentlig sektor uden korruption. Men på den 
anden side høje lønninger, skatter og afgifter.

Mange gange er konklusionen desværre blevet, at der var 
for mange minusser, så danske arbejdspladser skulle lukkes 
og flyttes helt til Kina eller måske bare til Tyskland eller 
Sverige. På få år har Danmark mistet 70.000 arbejdspladser i 
industrien, arbejdspladser vi ikke kan undvære.

Derfor har vi socialdemokrater og regeringen sat 
os for at gøre noget ekstra for, at der stadig kan være 
produktionsarbejdspladser i Danmark. Vi vil sænke 
virksomhedernes omkostninger, så vi kan forsvare de 
arbejdspladser vi stadig har og på sigt trække nye til.

Venstre leger med tanken om, at vi skal sænke lønningerne, 
men det afviser vi socialdemokrater på det bestemteste. 
Danmark skal ikke være et land, hvor man er fattig, selv om 
man arbejder fuld tid. Fagbevægelsen har vist ansvarlighed 
ved at acceptere lave lønstigninger i de seneste år - tiden er 
ikke til lønstigninger, men ingen familier har råd til at lønnen 
falder.

Derfor har vi i stedet fremlagt en plan for, hvordan 
vi vil sænke virksomhedernes afgifter. Vi vil sænke 
energiafgifterne, selskabsskatten, spildevandsafgiften 
og emballageafgiften. Alt sammen noget der giver færre 
minusser når virksomhederne gør regnebrættet op, så flere 
arbejdspladser bliver i Danmark og nye kan komme til.

Samlet løfter vi byrder for 10 mia. kr. af virksomhedernes 
skuldre. Det kan mærkes. For en virksomhed som Ardagh i 
Fensmark, der bruger meget el, betyder det, at de skal betale 
5,6 mio. kr. mindre i afgifter hvert år.

Inden 2020 vil halvdelen af vores el stamme fra vedvarende 
energikilder. Derfor ville det være absurd hvis vi skræmte 
tusindvis af arbejdspladser ud af landet med høje grønne 
afgifter på el. Heldigvis har vi en regering, som gør energien 
grøn og sænker afgifterne, så virksomheder som Ardagh kan 
blive i Danmark og smelte glas med vedvarende energi.

Behold
arbejdspladserne i Danmark
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Man skal ikke komme og sige, at der ikke sker noget inde på 
Christiansborg. Det er lykkedes regeringen at vende det meste af 
befolkningen imod sig, hvis man skal tro meningsmålingerne.

Jeg er klar over, at det ikke er let for en mindretalsregning at 
regere og så oven i købet når den består af hele 3 partier med 
hver deres interne problemer og partipolitiske dagsordener.

Socialdemokratiets medlemmer i regeringen har fået både 
af grovfilen og også nålestik af personer fra deres ejet parti. 
Fortjener de det?

Vækstpakken blev offentliggjort og så var balladen der igen, 
selv om det er nødvendige ting, der er i den. Mange af tiltagene 
er ikke så dårlige endda, men man kunne godt have holdt sig fra 
den med nedsættelse af selskabsskatten.

Man vil have løntilbageholdenhed, og hvad oplever danskeren, 
når han køber ind til aftensmaden. Han må konstatere, at pengene 
ikke rækker så langt som tidligere, og så skal han ikke stige i 
løn, men må se på at direktører i virksomheder, som foretager 
massefyringer og outsourcer, og selv holder den helt store 
lønfest.

Så er der folkeskolereformen, som sikkert er god nok. Men det 
er måden, den skal presses igennem på. Jeg vil tro at mange af de 
hærdede topledere vil betragte de metoder, der er brugt, og bruge 
dem næste gang der skal presse deres ansatte. Jeg må sige fy.

Ja, det er altså svært at bevare troen på, at der er en 
sammenhæng i regeringens politik. Da man ville ændre 
beskatning af udstationerede, som nok ikke hører med til de 
lavest lønnede - hold da op et ramaskrig der var - det måtte man 
se på, men SAS’s personale bare skulle presses til at falde til 

”patten”. Det var nok nødvendigt. Men kunne det have været på 
grund af inkompetent ledelse. Det var hårdt for ledelsen, de gik 
ikke ned i løn, tvært imod.

Ledelse, hvor lederen går foran med et godt eksempel, er nok 
ikke moderne mere.

Der er en masse, der gør os partimedlemmer frustrerede.:
•	 Partiet	virker	topstyret,	man	lytter	ikke	til	medlemmerne,	så	
vidt jeg ved, har alle socialdemokratiets folketingsmedlemmer 2 
ører -  jeg føler ikke de bruger dem.
•	 Som	almindeligt	medlem	føler	jeg,	at	når	vi	sender	folk	til	
kongres, så er det efterretningssager. Det er én ting, men har der 
været alt for kort tid til at sende noget ind og få det behandlet og 
debatteret, den demokratiske proces er meget lidt synlig. - De 
”forbandede partiforeninger” er jo også blot til besvær. -
•	 Når	en	borgmester	ikke	kan	sove	om	natten,	fordi	han	er	bange	
for, at regeringen ødelægger det for ham til kommunalvalget, 
bliver han betragtet som et pivehoved. - Hans frygt er nok 
velbegrundet. 
•	 Det	gode	gamle	Socialdemokrati	har	virkelig	skaffet	sig	noget	
på halsen. Måske man skulle ændre navnet til ”Socialkraterne”

Nu må I altså komme i den Demokratiske arbejdstrøje -  sørg       
for at Jeres spinddoktorer også er demokratisk indstillet. Måske, 
der skulle være nogle knapt så akademiske med i truppen. Det 
kaldes trods alt folkestyre.

For en god ordens skyld, skal jeg understrege, at jeg stadig er 
medlem af partiet.

Hvad laver de på Christiansborg?

Af Jan P. Toftedal
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Fredag den 22.marts afholdt Den Socialdemokratiske 
Forening Suså generalforsamling i medborgerhuset ”Glumsø 
Kro”, trods hård konkurrence fra såvel X-factor finale og 
fodboldlandsholdets VM-kvalifikationskamp i Tjekkiet var 17 
debatlystne medlemmer mødt frem.

Efter formalia med valg af dirigent, som blev foreningens 
næstformand Per H. Christensen, aflagde formand Kaj M. 
Olsen bestyrelsens beretning for 2012. Han kom her ind 
på situationen efter det 1½ år med en socialdemokratisk 
ledet regering, hvor den førte politik mere var præget af 
økonomiske nøgletal end af politiske visioner, hvis det 
modsatte er tilfældet, er det i alle fald ikke lykkedes særlig 
godt at få dette kommunikeret ud til befolkningen.

Kaj kom i beretningen ind på følgende; Fleksjobreform, 
skattereform, akut-job og dagpengestop, SU-reform, social 
dumping, EU-formandskabet, økonomisk krise, vigende 
vælgertilslutning til regeringspartierne og arbejdet i 
Næstvedkredsen.

Næstformanden aflagde beretning for den del af 
bestyrelsens beretning som omhandlede de lokale aktiviteter: 
generalforsamlingen 2012, 1. maj arrangementet med 35 

fremmødte, deltagelse i KOKS, sommerfest for medlemmer 
og arbejdet i bestyrelsen i perioden.

I den efterfølgende debat deltog de fleste af de fremmødte 
med et eller flere indlæg. Hvorpå beretningen blev vedtaget.

Grundet sygdom havde kasserer Bo Raymond Hansen 
måtte melde forfald. Bestyrelsesmedlem Michael Jørgensen 
fremlagde regnskabet der blev godkendt.

På et selvstændigt punkt blev foreningen forsatte eksistens 
debatteret. Da medlemstallet falder og det til tider kniber 
med tilslutning til arrangementer i foreningens regi, blev 
det besluttet at der det kommende år vil blive lavet en 
møderække (2-3 møder) hvor medlemmerne vil få mulighed 
for at diskutere, hvad man vil med foreningen fremover.

Så var man nået frem til valgene, hvor næstformand Per H. 
Christensen ikke ønskede genvalg. Michael Jørgensen blev 
valgt som ny næstformand. Der var genvalg til kasserer Bo 
R. Hansen, bestyrelsesmedlemmerne Helle Jessen og Arne 
Cederholm, Anne Lise Mertin Jørgensen blev valgt som 
bestyrelsesmedlem for et år i stedet for Michael Jørgensen, 
Johnny Sørvin og Per H Christensen som blev valgt som 
bestyrelsessuppleanter.

Efter valgene fortalte byrådsmedlemmerne Linda 
Frederiksen og Daniel Lillerøi om arbejdet i Næstved Byråd 
med udgangspunkt i de udvalg de sidder i, forsamlingen fik 
derpå mulighed for at stille spørgsmål, hvilket den gjorde 
med stor iver.  Da talelysten var ved at være udtømt og de 
stillede spørgsmål til de to politikere var besvaret sluttede 
generalforsamlingen med klapsalver.

28 . februar 2013
 
Ca. en tredjedel af medlemmerne var mødt op til 
generalforsamlingen, hvor formanden Flemming Bjerregaard 
i sin beretning bl.a. nævnte arbejdet med 2032 planen, 
der havde været en succes med en god debat og med 
konstruktive forslag, som blev videresendt til partikontoret. 
Desuden blev det nævnt at de seneste udspil med SU- og 
kontanthjælpsreformen samt vækstplan DK havde sat sindene 
i kog og sat partiet tilbage i meningsmålingerne. Endelig 
blev det sat til debat om den lokale foreningen fortsat havde 
sin berettigelse og drøftelserne mundede ud i, at der i det 
kommende år indkaldes til medlemsmøder med dette ene 
punkt på dagsordenen.

Under valg havde vores mangeårige kasserer Jan Toftedal 
valgt at stoppe og nyvalg til posten blev Werner Elkjær 
Jensen. Desuden blev Karin Hansen nyvalgt til bestyrelsen.

Efter mødet fik borgmester Carsten Rasmussen ordet 
og gav en orientering om hvad der rører sig i byrådet og 
hans tanker om det kommende byrådsvalg til november. 
Spørgelysten var stor og alle fik tilfredsstillende svar. Stor 
ros og opbakning var der også til Carsten for hans flid og 
synlighed i kommunen. Tak til Carsten for at han også tog sig 
tid til at møde medlemmerne herude i Fladså. 

Den Socialdemokratiske 
Forening Suså’s 
generalforsamling

9



10

Indkaldelse til
kredsgeneralforsamling

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen 
afholder generalforsamling

mandag den 22 . april 2013 kl 19 .00
i Herlufmaglehallens cafeteria
Ravnstrupvej 1, Herlufmagle

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle medlemmer af socialdemokratiet i Næstved kredsen er velkomne
og har stemmeret i hht vedtægterne.

Husk at der i år også træffes beslutning om regler for urafstemning blandt kandidater 
og forelægges valgprogram til det kommende byrådsvalg!

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
fremsendes efter vedtagelse i en foreningsbestyrelse til

kredsformand Ida Marker senest den 8. april 2013.

Forslag til folketingskandidat (kredsbestyrelsen indstiller Magnus Heunicke)
skal fremsendes til kredsformand Ida Marker senest den 15. april 2013.

Endelig dagsorden og indkomne forslag kan fås ved henvendelse til
din lokale foreningsformand efter den 15. april 2013.

Der vil være indskrivning til generalforsamlingen fra kl 17.30.

Der vil blive serveret en sammenkogt ret kl 18.00.

Tilmelding til spisning til formanden senest mandag den 15. april (gerne på mail).
Øl og vand kan købes.

På kredsbestyrelsens vegne
Ida Marker, kredsformand

Tlf. 26 13 36 20
Mail: idamarker@gmail.com



Anmeldelse af 
kandidatur til 
byrådsvalget 2013
Alle medlemmer (også siddende byrådsmedlemmer), der 
ønsker at opstille ved urafstemningen om plads på den 
socialdemokratiske liste til byrådsvalget den 19. november 
2013 skal senest den 29. april kl 12.00 meddele dette til 
kredsformand Ida Marker.

Kandidaturet bedes anmeldt pr mail eller pr brev (mail 
foretrækkes). I får en kvittering!

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger, som kun 
vil blive brugt i materialet til urafstemningen:
•	 Det	navn,	du	ønsker	skal	stå	på	stemmesedlen
•	 Alder
•	 Beskæftigelse
•	 Kort	præsentation	af	dig	selv	,	max	250	anslag
 (tryk på tastaturet altså også mellemrum)
•	 Bopæl	
•	 Foto,	som	kun	vil	blive	anvendt	i	urafstemningsmaterialet	
 - i så høj opløsning som muligt

Jeg vil gøre opmærksom på, at kandidatudvalget agter at 
forkorte for lange præsentationstekster, så tæl selv antallet af 
tastaturtryk, hvis du ikke vil beskæres.

På vegne af kandidatudvalget
Ida Marker - mail til idamarker@gmail.com – tlf 2613 3620

Ny bestyrelse
- nye tiltag
I DSU Næstved havde vi generalforsamling lørdag d. 11 
januar 2013, hvor der kom mange nye og stærke kræfter 
til. 

Vi måtte sige farvel til vores daværende formand 
Joachim Slot Pedersen, daværende kasserer Monika 
Bruus-Jensen og daværende bestyrelsesmedlem Nanna 
Cathrine Blak. Nogle mennesker der har været kanon gode 
for afdelingen og hver i sær bidraget med deres. Jeg har 
været glad for at sidde i bestyrelse med dem hele sidste år. 

Vi har fået nogle nye kræfter, der allerede har vist sig at 
være stærke. Jeg synes allerede, at vi har nået at få gjort 
en hel del ting på trods af, at vi har siddet der så kort tid. 
Alle i den nye bestyrelse har blod på tanden og er fyldt 
med idéer og har forskellige visioner for det her år. Vi er 
en blandet flok af gamle garvede og ”nye” folk, hvilket 
i min optik er en klar fordel. Jeg synes kun at det gør os 
stærkere, og vi kan lære noget af hinanden alle sammen. 

Vi har på nuværende tidspunkt fået en del nye 
medlemmer siden vi har haft generalforsamling, og hvis 
vi fortsætter i den dur, bliver Næstved rigtig stort. Vores 
kontingent er blevet sat ned til 100,- fra 150,- vi mener, at 
det kan trække endnu flere medlemmer til. 

Vi har fået udarbejdet en spændende halvårsplan, 
der bl.a. Indeholder afdelingsmøder hver 14. dag med 
månedstemaer, og engang i mellem laver vi krydssild med 
et modparti fra ungdomsfronten, sommerlejr i Næstved, 1. 
maj-arrangement, Rød Rock og mange flere ting. 

Vi går ind til en kommunalvalgkamp i efteråret, og jeg 
taler vidst på alles vegne, når jeg siger, at vi er spændte 
på den. Det bliver en vigtig kamp for Næstved. Vi skal 
beholde vores socialdemokratiske kommune, og DSU 
er allerede klar til at gå ind i kampen for at vi skal 
vinde. Det bliver for mit eget vedkommende min første 
kommunalvalgkamp, og jeg glæder mig til at se, hvordan 
det forløber kontra valgkampen i 2011. 

Det bliver et år fyldt med arrangementer, 
kampagner, og sidst men ikke mindst – en spændende 
kommunalvalgkamp. 

Stine Cecilie L. Jensen, formand DSU Næstved 

Partiforeningen i Næstved Syd afholdt d. 19. februar 
en velbesøgt generalforsamling i Metalhuset på 
Åderupvej.  Vanen tro samledes medlemmerne først 
til fællesspisning (biksemad med spejlæg) inden 
generalforsamlingen. På selve generalforsamlingen blev såvel 
formanden Susanne Svendsens  beretning som kassereren 
Lise Kaplovs  regnskab  godkendt.  Efter såvel formandens 
organisatoriske beretning som den politiske beretning fra 
byrådsgruppen aflagt af borgmester Carsten Rasmussen  var 
der en livlig debat, som ikke mindst drejede sig om indholdet 
i regeringens mange reformforslag, løftebrudsdiskussionen og 
de dårlige meningsmålinger. Rigtig mange medlemmer ytrede 
sig i debatten.  Bestyrelsen  består efter generalforsamlingen 
af formand Susanne Svendsen, kasserer Lise Kaplov og 
bestyrelsesmedlemmerne Bent Pedersen, Hanne Serop, Hanne 
Sørensen, Per Andersen og Torben Nielsen. Magnus Heunicke 
blev indstillet som folketingskandidat.

Med venlig hilsen Per Andersen

Generalforsamling i 
Næstved Syd
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Nyt behandlingstilbud 
på Næstved Sygehus

Af Kate Sørensen, Regionsmedlem

Hjerneskadede unge patienter fra hele regionen, skal fra 
2014 behandles på Næstved Sygehus. Derudover vil et længe 
ventet tilbud om smertebehandling blive realiseret på vores 
sygehus.

Patienter med hjerneskade
I forrige regionsperiode blev det besluttet, at tilbuddet om 
neuro-rehabilitering til hjerneskadede patienter, skulle flyttes 
fra Vordingborg til Næstved. Derudover var der behov for at 
udvide kapaciteten fra 10 til 20 patienter, hvilket ikke kunne 
lade sig gøre i Vordingborg. 

Flytningen har ladet vente på sig pga. pladsmangel på 
Næstved Sygehus, men nu skabes der plads i og med, at 
neurologisk afdeling pga. sygehusplanen rykkes til Slagelse 
Sygehus.

Derudover skal Næstved Sygehus fremover – på hele 
regionens vegne - varetage den tværfaglige udredning og 
opfølgning af unge med mistanke om hjerneskade samt 
rådgivning til læger, kommuner samt de unge og deres 
familier.

Det er til stor glæde for patienterne, at vi nu kan udvide og 
behandle flere patienter med hjerneskade men det er bestemt 
også til glæde for vores by, at vi på Næstved Sygehus bevarer 
nogle fagligt udfordrende og spændende arbejdspladser til 
vort sundhedspersonale.

Tilbud om smertebehandling i den sydlige del af 
regionen

Smertebehandling (non-malign) tilbydes patienter med 
kroniske smerter (se faktaboks). 

Der er ofte tale om patienter, der har stor risiko for at 
miste deres arbejde pga. smertetilstanden. Her i regionen 
er ventetiden desværre over 1 år, på sygehusene i Køge og 
Holbæk og særligt patienter her i den sydlige del af regionen, 
har været ramt af ventetiden.

For over 1 år siden påpegede den socialdemokratiske 
gruppe, at det hastede med etablering af et behandlingstilbud 
på Næstved Sygehus. 

Ydermere mødte vores lokale FOA afdeling v. Solveig 
Larsen d. 1. marts 2012 personligt op i regionshuset for i 
spørgetiden, at gøre hele rådet opmærksomme på, at borgere 
risikerer at miste både arbejde og sygedagpenge pga. 
ventetiden.

Trods økonomiske bevillinger og stort politisk fokus, er 
måned efter måned gået – uden åbning af en smerteklinik i 
Næstved. 

Vi har fået forklaret, at ingen kvalificerede speciallæger har 
lagt billet ind på de opslåede stillinger.

Det har ikke alene har ramt åbningen af en smerteklinik, 
men også bremset en planlagt forøgelse af tilbud 
om smertebehandling til kræftpatienter (palliativ 
smertebehandling).

NU SKAL DET VÆRE!
Der er bred politisk enighed om, at et tilbud til regionens 

sydlige patienter skal være etableret inden sommerferien 2013 
– om nødvendigt via en midlertidig løsning om, at en privat 
partner stiller personale til rådighed på Næstved Sygehus.

Alarm central og læge bilen måske hurtigere til 
Næstved
I budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at Præhospitalt 
Center (Alarm Centralen), med tilknyttet læge bil skal flyttes 
Næstved senest i 2016. 

Herved gives der mulighed for en nødvendig udvidelse af 
de fysiske rammer og efterlevelse af internationale krav om 
terrorsikring mv.

På forretningsudvalgsmøde d. 18. marts 2013 var der lagt 
op til, at vi politisk skulle vælge mellem ENTEN tidligere 
flytning af behandlingstilbuddet til hjerneskadede patienter 
ELLER alarm centralen. 

Der var dog et bredt politisk ønske om, at undersøge 
de økonomiske muligheder for at fremskynde flytning 
af både Alarm centralen og behandlingstilbuddet til 
hjerneskadepatienter.
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Der er i den senere tid kommet utrolig meget fokus på 
anvendelsen af EU’s sociale klausuler, og det er meget 
positivt.

De sociale klausuler drejer sig om flere ting, og er 
bl.a. vedtaget i flere konventioner fra ILO (International 
Labour Organisation), hvor der skal sættes krav omkring 
overenskomstforholdene, hvilket er af allerstørste betydning 
for bevarelsen af danske arbejdspladser. 

De sociale klausuler kommer i anvendelse, når f.eks. 
staten, regionerne eller kommunerne udbyder en bestemt 
opgave. Det kan være større byggerier, renovationsordninger 
m.v. I udbudsbetingelserne kan man fastsætte nogle krav 
om, at sociale klausuler skal være gældende. Her drejer det 
sig således om, at når et firma får opgaven, så skal arbejdet 
udføres efter danske overenskomster – både når det drejer 
sig om lønninger og andre forhold. Der er desværre masser 
af eksempler på, at dette ikke har været tilfældet tidligere, 
men flere og flere udbydere anvender nu klausulerne, så vi er 
heldigvis på rette vej.

ILO-konvention nr. 94 er i denne forbindelse helt central, 
idet det er den, der indeholder arbejdsklausulerne. Men skal 
også være opmærksom på, at der i udbudsmaterialet skal 
være krav om, at der skal ansættes lærlinge i forbindelse med 
arbejdets udførelse, og der skal naturligvis være kontrol med, 
om det sker. Der skal ikke være tale om en situation, hvor 
kontrollen glippede i forbindelse med byggeriet af metroen 
i København, og hvor det viste sig, at der kun var antaget to 
lærlinge. Den går ikke.

I Region Sjælland skal arbejdet med hovedsygehuset i 
Køge nu starte, og her er en af entrepriserne vundet af firmaet 
Gvl. De har ingen danske arbejder og ingen lærlinge, men 
da arbejdet af Regionen er udbudt med krav om sociale 
klausuler, så bliver der en opgave i at få kontrolleret om Gvl 
også overholder betingelserne, og man kan være helt sikker 
på, at den kontrol vil ske.

Virksomhederne må også selv være interesserede i, at 
der uddannes nye medarbejdere. I løbet af få år går de store 
årgange på pension, og så er det nødvendigt, at der står nye 
murere, elektrikere, smede m.v. klar. Det er netop dem, der 
skal uddannes i disse år.

Et andet aspekt drejer sig om det såkaldte kædeansvar. Der 
har tidligere været eksempler på, at det firma der vandt en 
opgave, senere videresolgte den til et andet firma, der således 
ikke var bundet af klausulerne. Det stoppes ved, at der i 
udbudsmaterialet sættes krav om kædeansvar, således at man 
ikke kan løbe fra ansvaret.

Roskilde kommune har netop vedtaget at indføre 
kædeansvar i alle deres udbud. Det er sket for bl.a. at 

hindre en gentagelse af konflikten på byggeriet af det 
nye forbrændingsanlæg i Roskilde. Her hyrede den tyske 
hovedentreprenør underentreprenører fra Østeuropa, hvis 
medarbejdere arbejdede for ca. 55 kr. i timen, hvilket førte til 
en blokade af byggepladsen.

I Næstved kommune er to opgaver netop sendt i udbud, 
der begge indeholder krav om sociale klausuler. Det drejer 
sig om renovationsordningerne for de kommende år og 
om digitaliseringen af byggesagsarkivet. Der er i begge 
tilfælde tale om EU-udbud, og også her bliver det naturligvis 
kontrolleret om udbuddet overholdes.

Hele sagen om klausulerne er i øvrigt blevet behandlet på 
det seneste møde i Næstved kommunes økonomiudvalg. Her 
er det fra politisk side blevet indskærpet, at klausulerne skal 
bruges.

Der er ingen tvivl om, at dette her er en mærkesag for 
Socialdemokratiet. EU’s regler siger, at udlændinge godt 
må tage arbejde i Danmark, men det skal ske på danske 
vilkår, danske overenskomster og til de lønninger, der er 
aftalt på arbejdsmarkedet. Sker det ikke, så underminerer 
vi fuldstændig den såkaldte danske model, der har været 
gældende i over 100 år, og som har været medvirkende til, at 
vi er et velfærdssamfund.

Sociale klausuler skal bruges

Af Michael Rex
1 . næstformand, Region Sjælland samt 
byrådsmedlem i Næstved
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Stop erhvervslivets klynkeri

Christian von Benzon
Formand for Socialdemokraterne i 
Holmegaard

Lavere personskat, lavere afgifter, lavere selskabsskat og lavere 
løn (til medarbejderne, forstås) er den danske erhvervselites 
recept på at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. 
Kort sagt: Det er fællesskabet og den 

enkelte lønmodtager, som skal sørge for løsningen! Når DI’s 
administrerende direktør, Karsten Dybvad, Niels Smedegaard, 
Mærsk-topchef og andre ehvervspinger bliver spurgt, så er det 
den samme melodi: Det er de andre, som skal gøre noget.

Men hvornår er turen kommet til virksomhederne selv? 
Hvorfor bliver blikket ikke vendt mod virksomhederne selv for 
at se, om der var noget, som de kunne gøre bedre og bidrage 
til bedre konkurrenceevne og flere jobs? Der tales altid om 
”rammevilkårene” for erhvervslivet - at de skal blive bedre 
(oversættelse: Lavere skatter og afgifter til fællesskabet, og 
lavere løn til lønmodtagerne). Hvis rammevilkårene er i orden, 
er synspunktet det, at så skal virksomhederne nok selv sørge 
for bedre konkurrencekraft og flere jobs. Spørgsmålet er blot: 
Hvornår er 

 rammevilkårene gode nok til, at der kommer skub i 
virksomhederne og deres afsætning? Og fører bedre indtjening 
for virksomhederne nødvendigvis til flere jobs, så vi kan få 
nedbragt ledigheden?

Jeg synes, at klynkeriet - og hykleriet - skal stoppe, og at 
virksomheder og samfund skal begynde for alvor at se på 
virksomhederne

Virksomhederne skal være bedre
Vejen frem går over, at vi skal have dygtigere virksomheder. 
Det kræver dygtigere virksomhedsledere og dygtigere 
medarbejdere. Vi skal ikke bare tro på, at virksomhederne af 
sig selv bliver bedre. Der skal fra såvel erhvervsliv og samfund 
satses på, at viden og indsigt bliver større og at gammeldags 
erhvervstænkning bliver skrottet. 

 Virksomhederne skal også blive bedre til at se de muligheder 
for at tilfredsstille behov, der er i et moderne, højt udviklet 
velfærdssamfund. Der er masser af behov, vi har brug for at 
opfinde effektive løsninger på. Det drejer sig f.x. om bedre 
udnytte vedvarende energiformer, skabe fødevarer, som er i 
balance med naturen, genbruge metaller og andre værdifulde 
materiale i vores affald, sygdomsbehandling, der øger 
livskvalitet, trafik- og færdselsløsninger ”uden propper” o.s.v. 
Vi  har jo behov, som skal tilfredsstilles, og der skal sættes fuld 
tryk på for at opfinde løsninger, som kan afsættes. 

Der er behov for det - her og andre steder i verdenen.

Virksomhedsejerne skal dæmpe grådigheden
Ikke mindst de store virksomheder, som er ejet af fonde 
og koncerner, er mødt med store og kortsigtede profitkrav. 

Ejerne skal have deres investeringer tilbage med et solidt 
overskud - og det skal ske hurtigt. Dette modvirker en fornuftig 
drift og udvikling af virksomhederne. Når ejerne trækker 
penge ud af virksomhederne, ja så er der i sagens natur ikke 
tilstrækkelig penge tilbage til at sørge for udvikling af ledere 
og medarbejdere, og til at udvikle, markedsføre og afsætte nye 
varer og tjenesteydelser. Pengene skal blive i virksomhederne 
og arbejder dér.

Iværksætteri er en del af vejen frem
Det at sætte noget i gang - at skabe noget nyt, noget andet, 
noget anderledes - er en trang, som skal styrkes i  det enkelte 
menneske. Opfinderi skal stimuleres. Vi skal lære ikke mindst 
unge mennesker, at kunne få øje på ting, indretninger og måder 
at gøre noget på, som virker besværlige, og få dem til at sætte 
fantasien i sving til at bruge på at finde løsninger på hvordan 
man kan finde en løsning, som man slipper for det, der er 
besværligt. Vi skal i virksomheder og i fællesskabet hjælpe 
opfinderne til at få deres idéer beskrevet, omsat til modeller 
og  forsøg, sætte prøveproduktion i gang, få skabt interesse for 
produkterne og løsningerne o.s.v. 

Mange gange er det tilfældigheder, der fører til, at mennesker 
finder på helt nye ting og løsninger. Det er en kraft, vi må kunne 
bruge bedre.

Vi skal sørge for, at også ny virksomheder kan få kreditter 
på ordentlige vilkår. Erfaringen viser, at ikke mindst små 
virksomheder bidrager til jobskabelsen.

Virksomhederne må tænke mere på fremtiden.
Er virksomhedernes tidshorisont for kort? Graver danske 
virksomheder deres egen grav ved nærmest ukritisk at gentage 
og underkaste sig den kapitalistiske logik om ”vind eller 
forsvind”?. Et samfund, som ønsker, at en privat erhvervssektor 
spiller en vigtig rolle, kan ikke lade samfundets udvikling 
og stabilitet bero på erhvervsvirksomheder, som tænker og 
handler kortsigtet. Derfor må virksomhederne - også af egen 
interesse - påtage sig opgaven med at f.eks. sørge for, at unge 
kan få den uddannelse, der skal til, for at de kan træde ind på 
arbejdsmarkedet og herigennem være med til at yde til såvel 
egen gavn som samfundets.

Vejen frem er ikke en svækket stat
Finanskrisen er et skoleeksempel for, hvorfor stærke, stabile 
stater er en nødvendighed. Også i Danmark var det jo den 
danske stat, der reddede bankerne fra kolaps og en heraf 
følgende ”masseødelæggelse” af familier og virksomheder. 
Staten besidder nemlig et ”guldæg”: Muligheden for 
tvangsmæssigt at opkræve penge fra borgerne i  form af 
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Arrangement
om Anker Jørgensen

skatter og afgifter. Denne mulighed er også guld værd 
for virksomheder, der kommer i uføre, fordi staten kan 
låne penge ud til disse kriseramte virksomheder, og staten 
kan skaffe pengene hertil hos lånegivere (med pant  i 
skatteudskrivningsretten) eller direkte hos borgerne.

En stærk, velordnet stat (offentlig sektor) er for alle parter 
et gode. Og staten skal være finansielt stærk. Staten skal turde 
investere, men det skal ske med omtanke. Investeringerne skal 
have et ordentligt samfundsmæssigt afkast. 

At sænke selskabsskatten er ikke nogen god idé. For det 
første svækker en sådan skattelettelse statens finansielle styrke. 
For det andet kommer skattelettelsen kun de selskaber til gode, 
der har overskud og derfor  har noget, der skal betales skat af. 
Derimod har små-/nystartede virksomheder (bl.a iværksættere 
m.fl.) der ikke har  overskud, men typisk underskud, ingen 

gavn og glæde af en skattelettelse. For det tredje er der ingen 
sikkerhed for at lavere selskabsskatter, som først og fremmest 
betyder noget for de ca. 3.000 selskaber, som betaler mere 

 end 1 mio. kr. i skat om året, betyder flere jobs. Lavere skat 
betyder nok mere udbytte til aktionærerne. 

Et bud på en konklusion
Danske virksomheders konkurrenceevne er udfordret. Tabet af 
jobs i den private sektor i løbet af 10 år er massivt. Der er brug 
for at handle. 

 Men.
 At følge erhvervselitens rammevilkårs-klynkeri, der også er 

det borgerlige Danmarks svar på udfordringerne, er ikke vejen 
frem. Der er brug for bedre virksomheder, bedre ledere, bedre 
medarbejdere - ikke lavere skatter, lavere afgifter og lavere løn.

15

Torsdag d. 28. februar var Musikstalden pyntet op med røde 
faner, valgplakater og røde roser. Anledningen var et besøg 
af den unge journalist Jonas Wisbech Vange, der fortalte om 
arbejdet med og oplevelsen af arbejdet med den snart 91-årige 
Anker Jørgensens sandsynligvis sidste erindringsbog. 

Jonas fortalte levende om turene rundt med Anker i 
København. Turene, hvor Anker alle steder blev genkendt 
og behandlet med stor respekt. Turene til Det Kongelige 
Vajsenhus, Ankers gamle skole, Arbejdermuseet og til 

gravstedet, hvor han skal ligge engang. Jonas tegnede et 
smukt billede at den belæste og filosoferende side af den 
tidligere statsminister. 

Lindy Nymark havde fået opgaven at introducere 
forfatteren, hvilket han gjorde med stor humor.

Svovlstikkerne havde arrangeret, og aftenens overskud fra 
billetter og salg af røde pølser går til uddeling af julehjælp. 

Venlig hilsen  Karin Hansen



Jeg bor i Næstved Kommune

Kim Petersen
Kalbyrisvej 133,  4700 Næstved

Når vi snakker om Næstved Kommune, høre jeg alt for 
tit, ”jeg bor i gamle Holmegaard, eller jeg kommer fra 
gamle Fladså”. Det kan jeg helt ærligt godt blive træt af en 
gang imellem, for i min verden er vi alle beboere i Næstved 
Kommune, og ja, nogle bor i Fensmark, nogle i Tappernøje osv. 

Nu ved jeg godt at nogle tænker og sammenligner med den 
sidste Kommune sammenlægning, og hvor mange år det tog 
før den var indfaset i folks bevidsthed, og ja, nogle mener 
måske at det kommer til at vare lige så lang tid denne gang før 
vi alle føler os som Næstved borgere. Det håber jeg ikke bliver 
tilfældet!

Jeg elsker at bo i Næstved by og at være borger Næstved 
Kommune. Jeg er af den overbevisning, at vi har en af landets 
bedste og smukkeste kommuner. Jeg kan inden for kort tid 
komme til diviverse store eller mindre begivenheder, både i 
Næstved, men også i de mindre byer rundt omkring. Jeg kan 
hurtigt komme i skoven og gå mig en tur, og hvis jeg har lyst til 
en sejltur, har vi Susåen rimeligt tæt på. I Fuglebjerg afholdes 

der den hyggeligste byfest hver sommer, I Karrebæksminde 
er der en skøn badestrand, Glumsø kan jeg se Speedway, 
i Fensmark er der Folkecafeen, Bon Bon land og et hav af 
Gallerier, og vil jeg se Motor Gross på højt plan, så kører jeg 
til Nr.Tvede. I Næstved by er der teater, sportsarrangementer, 
svømmehaller, og så videre. Der er selvfølgelig ting som jeg 
kunne ønske var bedre eller anderledes, men alt i alt, så syntes 
jeg faktisk at der er rigtig mange muligheder som borger i 
Næstved Kommune.

Jeg har en drøm om, at vi prøver at tale vores Kommune op, 
i stedet for at finde det negative. Jeg syntes selvfølgelig, at vi 
skal kæmpe for de områder vi bor i, men det skal være en saglig 
kamp, og dertil hører også et sagligt efterspil. Det skaber ikke 
god stemning ,at der kommer små spydige bemærkninger om at 
”nu gik det igen ud over xxxxxxxx by”. 

Vi er en Kommune, vi skal styrke både Næstved og de 
mindre byer i det omfang der er realistisk og gavnligt for os 
alle.
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AOF Næstved & Susålandet
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Kurer udkommer 6 gange om året



Er man opmærksom og lytter man godt efter, så vil man i dag 
opleve, at stort set alle fremtrædende danske økonomer er af den 
opfattelse, at Anders Fogh Rasmussen’s tid som statsminister i 
Danmark var en katastrofe for Dansk økonomi. Godt nok blev 
vi ramt af en krise, der startede i USA. Men i forhold til vore 
nabolande blev Danmark ekstra hårdt ramt, fordi Anders Fogh 
gennem favorable lånemuligheder i ejer- og andelsboliger skabte 
et orgie af en forbrugsfest for lånte penge. Tusindvis af danske 
familier i hus eller andelsbolig er i dag teknisk insolvente. De 
balancerer på randen af en tvangsauktion og tør derfor ikke bruge 
penge. Det gør at Danmark er ekstra hårdt ramt. 

Anders Fogh’s ansvar, for den ulykkelige situation mange unge 
familier er havnet i, er ikke almindelig tilgængelig viden. Det 
er en viden for mennesker med en særlig interesse for politik. 
Selv om det er en helt afgørende viden, hvis man som borger 
skal orientere sig i et demokratisk samfund, så har det ikke været 
muligt for hverken Ekstrabladet, BT eller resten af den borgerlige 
presse at finde spalteplads til de oplysninger, der fortæller 
om Anders Fogh’s  mange katastrofale fejltagelser. I stedet 
har samtlige medier koncentreret sig om at miskreditere den 
regering, der skal rydde op efter Anders Fogh. Miskreditere den 
med frit opfundne beskyldninger, der er helt uden forbindelse til 
virkeligheden.

Da forbrugsfesten stod på og grunden til den særligt 
danske krise blev lagt, da havde medierne også svært ved at 
finde spalteplads til økonomiske eksperter. I det omfang det 

lykkedes ansvarlige økonomer, at trænge igennem det borgelige 
mediemonopol med advarsler til danskerne, så blev de mødt 
med nedladende hånlige bemærkninger fra Anders Fogh. I 2007 
kan Anders Fogh citeres for følgende udtalelser: ”Jeg finder 
deres bekymring latterlig”, ”Jeg deler ikke deres pessimisme”, 
”Jeg glæder mig over, at dansk økonomi er så stærk”, ”Der er 
økonomer, der må overveje at skrive lærebøgerne om”. Jo – 
sådan har manden faktisk udtalt sig kort før Danmark rammes af 
den største økonomiske krise siden 1930’erne. Der er rigeligt, at 
tage fat på for de borgerlige journalister, der elsker at konfrontere 
socialdemokratiske politikere med gamle udtalelser. 

En nogenlunde redelig oplysning og information er en 
betingelse for, at man som borger kan udfylde sin plads i et 
demokratisk samfund. Vi må i dag konstatere, at danskerne p.gr.a 
massiv misinformation er parat til at genindsætte det parti og 
de politikere, der for få år siden førte Danmark ud i økonomisk 
kaos. Vi kan ikke gøre meget ved, at samtlige aviser i Danmark 
er borgerligt ejet og borgerligt styret, men det er en stor fejl, at vi 
har overladt kontrollen med de 2 statsejede radio/TV–stationer 
til de borgelige. Pio, Geleff og Brix startede arbejderbevægelsen 
i Danmark med at starte en avis. Hvordan kan vi i dag tro at man 
kan drive politik uden medier? 

Vi taler hyppigt om retten til at ytre sig, som noget helt 
afgørende for vort demokrati. Vi taler aldrig om retten til redelig 
information, selv om den måske er mere vigtig for vores evne til 
at orientere os i det politiske landskab. 

Retten til redelig information
Af Bo Raymond Hansen

Partiforeningen Næstved Midt

Kom og mød medlem af erupaparlementet 

Britta Thomsen
den 29. april 2013 kl. 18.00 i 3F lokaler
Holsted park 29 i Næstved

Britta vil give os et indblik i sit arbejde, og der vil blive 
mulighed for at diskuterer politik med Britta.
”Mit daglige arbejde i Europa-Parlamentet er vældig 
interessant. Der er ikke to dage, som er ens.
Nogle dage læser jeg bunker af papirer, er til høringer i salen 
og holder møder. Andre dage rejser jeg ud for at møde de 
mennesker, som de politiske sager handler om.
Jeg har forsøgt at samle nogle gode historier, der viser, at det 
politiske arbejde Europaparlamentet gør en forskel.”

Vi starter med spisning, hvor der vil blive serveret mad fra 
Brittas kogebog.
Maden er gratis, drikke vare kan købes til fornuftige priser.
Af hensyn til spisningen skal tilmelding ske til formand
Gert Segato på telefon 55 72 40 06 eller på
e-mail: gs8@stofanet.dk
Alle er velkomne også ikke medlemmer.
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tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer



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: susanneeasvendsen@gmail.com

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

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 29 66 31 41

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 26 23 16 78
E-mail lisbethhougaard@jubii.dk

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
formand Jes Hansen
kontaktperson
Birte Petersen
Runestenen 57
4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94 - 25 48 24 94
E-mail birtepetersen57@hotmail.com

Formand DSU
Stine Cecilie Lund Jensen
Tlf. 30 26 71 36
E-mail stinej00@gmail.com

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

HYLLESTED ApS 
HEDE TOFTEN 15
4700 NÆST VED
TLF. :  5370 6080
INFO@HYLLESTED.AS
W W W.HYLLESTED.AS
CVR.:  34075735
BANK : AL-BANK
REG. 5355-0328560


