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KURER

Læs om valget inde i bladet



Kommunevalget er succesfuldt overstået for os, og vi ser frem til en 
periode med et bredt politisk samarbejde om at gøre Næstved til en 
kommune med udvikling og et godt boligområde. Vi savner at få styr 
på skoleområdets økonomi - kan det være rigtigt, at de skoler der 
betjener lavindkomstområder har de ringeste økonomiske vilkår? (hørt 
i valgkampen)  -  her bør vi se en mere aktiv socialdemokratisk politisk 
indsats. Måske skal der også kigges lidt på skoleforvaltningens evner til 
indlevelse i de lokale forhold..
Regionsrådsvalget  gik som helhed ikke godt for os, men var vi ikke lidt 
selv skyld i dette? Gruppesamarbejdet fungerer ikke som man kunne 
ønske sig  - vi ser frem til en ændring til det bedre.
Finansloven kom også på plads i november - det gik jo ikke helt som 
vi gerne ville have det, men Enhedslisten fik da lært at strækker man en 
elastik så springer den og giver samtidig et rap over fingrene.
Alt i alt må vi sige at udsigterne for det kommende år ser lidt lysere ud 
på såvel det indsatsmæssige som på det økonomiske område.
Endelig : Tillykke til de nyvalgte i byrådet og tak for jeres indsats i 
valgkampen. Der venter jer en spændende, men også en hård tid med 
at sætte sig ind i utroligt mange sager og problemstillinger. En solid 
arbejdsindsats, her det første år, vil give jer en god ballast fremover - 
sagt af en redaktør, der har prøvet  det :-)
Også et stort tillykke til Susanne Lundvalg og hendes meget flotte 
stemmetal til Regionsrådet.

I ønskes alle en god jul og godt nytår.
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Hvor er det dog svært at blive glad over en finanslov! Måske 
fordi det er en totalt bundet opgave at lave en finanslov, som 
jo dybest set er statens husholdningsbudget. Vi skal have en 
finanslov, den skal vedtages og den skal stemmes igennem. Det 
er ikke muligt at blive ved med at udskyde den og det er ikke 
muligt at blive ved med at forhale den.

Vi vil helst have, at det skal være et smukt og enigt forløb, 
hvor der står glade smilende politikere ved siden af hinanden 
og siger det samme og deler gaver ud. Vi vil også helst have, 
at finansloven handler om finanser, altså økonomien bag de 
øvrige love. Jeg husker tydeligt den tidligere regerings uskønne 
sammenblandinger af finanslov og udlændingestramninger. 
Hvis DF skulle stemme for finanslovens almindelige udgifter, 
så skulle der lægges en grænsebom eller en et tilknytningskrav 
eller en udvisningsmulighed oveni.

Jeg og mange andre havde håbet at vi denne gang kunne lave 
finansloven sammen med Enhedslisten, men det gik altså ikke 
– ærgerligt og øv. Det ville have set godt ud, men forhandlinger 
er også et spørgsmål om at finde et kompromis, som alle kan 
leve med, og det gik åbenbart ikke.

Der var mange gode takter i den skitse, der blev forhandlet 
om. Mange af dem er kommet med i forliget med Venstre og 
Konservative, men der er også givet køb på noget. I sær ærgrer 
det mig, at der ikke bliver ændret på grænserne for fradraget for 
fagforeningskontingentet.

Men der er masser af gode tiltag: velfærdsforbedringer, 1 mia 
om året til ældrepleje, 1 mia til  styrkelse af grøn omstilling 
og oprettelse af naturfond, fremrykning af forhøjelse af 
beskæftigelsesfradraget (som jo er skattelettelser i bunden). 
Men det er der sikkert kommet meget mere om, når dette blad 
udkommer.

Men det er altså ærgerligt, at vi ikke kunne lave finansloven 
med vores parlamentariske grundlag – til gengæld kan vi 
sige, at vores regering lever op til løftet om at finansloven 
handler om finanser og ikke om alt muligt andet (det der 
med grænsebomme – eller kommunernes mulighed for at 
administrere og udføre hjemmehjælp i samarbejde med 
borgerne).

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!

Tanker om finanslov

Valgfest
Alle medlemmer, som var aktive i valgkampen inviteres til fest den 11. januar. Invitation følger.



4

Når den nye byrådsperiode starter er det med den forventning at 
vi skal samarbejde til glæde for hele Næstved Kommune. Der 
er i næste perioder mange ting, der skal lykkes. Der skal skabes 
overskud på budgetterne fra 2015. Der skal implementeres en ny 
folkeskolereform. Vi skal skabe flere arbejdspladser, og så skal vi 
gerne få flere til at flytte til vores kommune.

Derfor har vi i den socialdemokratiets byrådsgruppe ikke været 
i tvivl om, at vi skal skabe grobund til et godt samarbejde. Det 
har vi gjort ved at skabe en bred konstitueringsaftale, hvor vi har 
givet 3 udvalgsformandspladser til de andre. Vi har selv valgt at 
beholde 4 udvalgsformandspladser, og så har vi forsat SF på en 
udvalgsformandspost.

Det er klart, at vi ikke kan fordele alle pladser til os selv, og så 
håbe på et godt samarbejde. Vi har vist at vi gerne vil det brede 
samarbejde, og vi har i hele forløbet haft en god dialog med 
Enhedslisten og SF, for at sikker en aftale, hvor vores allierede 
kan se sig selv i det brede samarbejde.

Der er mange bestyrelsesposter, som ikke er faldet på plads 
endnu. Mange af dem udpeges af det enkle fagudvalg, som første 
mødes i det nye år.

Jeg er sikker på, at vi får et godt dynamisk byråd, som vil 
arbejde fælles, på at gøre Næstved Kommune til et fantastisk 
sted at bo og arbejde.

Husk på at der i øjeblikket er store investeringer i gang på 
vejområdet, og ikke mindst at der kommer det store forbedringer 
på togtrafikken de kommende år.

Jeg glæder mig sammen med den socialdemokratiske 
byrådsgruppe til at komme i gang med de mange 
spændende opgaver, og det bliver dejligt at få alle vores nye 
byrådsmedlemmer rigtigt i gang efter nytår.

Tak for indsatsten ved byrådsvalget til jer alle.
Glædelig jul og et godt nytår.

Konstitueringsaftale
Carsten Rasmussen, Borgmester
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Af Walther Bech Espersen

Som det med garanti er alle bladets læsere bekendt, har vi netop 
overstået et overordentligt succesfuldt kommunalvalg med stor 
fremgang til socialdemokratiet i Næstved. En fremgang, der førte 
til genvalg af vores populære og dygtige borgmester Carsten 
Rasmussen, mere om det andet sted i nærværende blad.

I denne artikel har jeg valgt at fokusere på stemmeforholdet 
mellem Socialdemokratiet og Venstre.

Ved valget i Næstved fik Socialdemokratiet 18.841 stemmer, 
en fremgang på ikke mindre 5.106, til sammenligning fik 
Venstre 12.074 stemmer, en fremgang på 1.667, at begge partier 
har fremgang rent stemmemæssigt, dette faktum kan til dels 
tilskrives den øgede stemmedeltagelse. Kigger man derimod den 
procentvise ændring, afslører den, at Socialdemokratiet har en 
fremgang på hele 5,2%, mod Venstres tilbagegang på 0,7%.

Så meget for hele Næstved, men hvordan ser fordelingen ud, 
når vi sætter fokus på de enkelte områder, repræsenteret ved de 
enkelte stemme steder.

 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 stemmestedsfirkants 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.

Kommunalvalget på tværs

Af ovenstående figur kan man, ikke overraskende se, at 
socialdemokratiet er gået frem alle steder, med undtagelse af 
Tybjerg, her er man gået 35 stemmer tilbage, svarende til 9,6% i 
forhold til sidste valg.

Hvis man kigger på områderne, er det især i Fladså og i 
Fuglebjerg at Venstre stadig er størst, men altså styrkeforholdet 
er rykket, så vi er på rette vej til også at blive størst i disse 
områder.

Nu er der så 4 år til næste kommunalvalg, og i de fire år kræver 
det arbejde og engagement af alle og på alle fronter at fastholde 
dette overordentlige tilfredsstillende resultat. Det betyder, at vi 
må arbejde på at formidle og fremhæve vores politik, og dermed 
bevare den Socialdemokratiske model, som grundlag for det 
danske samfund.
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Ida Marker, Kredsformand

Den højtærede redaktør bad mig om at skrive en artikel til dette 
blad om valgkampen. Det sagde jeg selvfølgelig ja til – men 
sidder nu i pinen.

For hvordan skriver man en artikel om noget, der stadig ikke 
helt er færdigt og har fyldt utroligt meget i mange menneskers 
liv igennem mange måneder? Samtidigt har vi jo haft valget, vi 
ved godt, hvem der har fået plads i byråd og regionsråd efter 1. 
januar. Det vil sige, at jeg skal skrive til både vindere og tabere, 
til aktivister og kandidater, til de glade, de skuffede og dem, der 
bare er trætte.

Vi lagde fra starten en strategi om at lave en 
borgmestervalgkamp og det holdt vi næsten rent gennem 
valgkampen. Vores slagord: ”Hele Næstveds Borgmester” blev 
brugt hele vejen – og må siges at høre til de lysere indfald i 
valgudvalgets inderkreds.

Men derfor vi vandt jo i virkeligheden alle sammen. Vi 
vandt som parti og vi vandt som kommune, fordi  vi bevarede 
borgmesterposten med et formidabelt personligt stemmetal til 
Carsten – og i regionsvalget klarede Susanne sig også fantastisk 
og hun bliver ny gruppeformand i regionsrådsgruppen. Men 
selvfølgelig er der også nogle af jer, der personligt har tabt i 
valgkampen ved ikke at komme ind eller ikke at blive genvalgt.

Jeg vil gå lidt tilbage til starten af valgkampen
Jeg mener at kunne sige med stor overbevisning, at byrådsvalg 
er noget, der starter langsomt og ruller sig større og større 
undervejs. For mig som kredsformand startede denne 
valgkamp, da vi bad partiforeningerne om at komme med 

forslag til ”måske-kandidater”. Kan I huske, at der var en 
invitation i Kurer  til at deltage i et møde i byrådssalen den 
27. september sidste år? Nogle af jer fik også en personlig 
indbydelse til at deltage – det var efter indstilling fra de lokale 
partiforeninger. Men allerede der startede valgkampen, det var 
den første lejlighed til at sige: ja, måske stiller jeg op!

Valget vindes ikke på de sidste fire ugers slutspurt, det er et 
langt sejt træk. Hvis man skal have mange personlige stemmer, 
så skal man være et kendt og troværdigt menneske i sit bagland 
og lokal miljø. Man skal også kende sig selv og sine styrker og 
arbejde med det. Men vi kom da nogenlunde godt fra start – det 
var ganske spændende at se kandidaterne blive mere aktive, at 
holde medlemsmøder og arbejde med valgprogrammet osv. 

Urafstemningen om pladsen på listen er også et minivalg i 
sig selv, hvor hver enkelt kandidat får en første pejling på, hvor 
man står i forhold til de andre. Men som resultatet også viser, så 
er placeringen på listen ikke det eneste vigtige. Man kan godt 
blive valgt selvom man står længere nede. Plads nr. 2,3 og 4 fik 
glæde af listestemmerne, så var der ikke flere til uddeling.

Og så var der kandidatkurser – tre styks nåede vi at holde 
– meget forskellige emner, men hovedformålet var jo i 
virkeligheden at få kandidaterne til at lære hinanden at kende 
og se hinanden og sig selv  som dele af et hold på 27 personer. 
Det vil nok ikke overraske jer, at det var kredsbestyrelsens 
tanke med disse kurser. Vi prøvede ikke ligefrem at skjule det. 

Og hvornår og hvordan skal man starte valgkampen?
Sådan helt officielt, altså? Hvor mange dage kan man stå 
på torvet uden at ”toppe for hurtigt” eller blive træt før tid? 
Hvornår skal vi ud at køre med magnetskilte og hvornår skal 
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Tanker om valgkampen
fra en træt kredsformand og valgdiktator
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vi offentliggøre valgprogram? Her gælder det om at have is i 
maven. Kandidaterne kan jo godt arbejde en masse på deres 
bagland og på at skrive læserbreve og i det hele taget gøre sig 
synlige – men alle står som løbere i startposition og vil ud og 
dele roser ud. Og det er ikke bare kandidaterne – vi er mange, 
som kan mærke den kriller i maven. Det er simpelthen sjovt at 
stå der, sammen med kammeraterne, uanset om man står forrest 
eller tager tjansen med at stå og ordne roser helt omme bagved, 
hvor ingen andre kan se det.

Vores valgbutik blev vores andet hjem
Vi diskuterede også mange andre ting undervejs  i 
planlægningen – hvor mange rosedage, hvilke kampagnetiltag, 
skal vi på stationen, skal vi have en butik? Eller en bod? Eller 
en skurvogn? Eller en campingvogn? 

Heldigvis fandt vi butikslokalet i Ramsherred, hvor vi er 
mange, der nærmest har haft vores andet hjem. Her kunne vi 
hver eftermiddag mødes og snakke med de andre. Drikke kaffe, 
spørge om nyt, arbejde lidt med praktiske opgaver. Der kom 
også nogle gang folk, vi ikke kendte ind i butikken – men i 
virkeligheden var det nok os selv, der havde den største glæde 
af den gratis kaffe. 

Vi kunne også holde aftenmøder, ordne roser, pakke 
valgflæsk og meget mere. Men det vigtigste ved det er 
måske, at det var et udstillingsvindue til andre (vælgere og 
modstandere). Butikken signalerede: Her er vi – og vi har det 
hyggeligt, afslappet og venligt.

De siger, at vores ”valgmaskine” rullede frem
Det er altid det, vi hører – at vi har en valgmaskine, der ruller 

frem - som om vi havde planlagt det hele og har styr på det 
hele. Ha, de skulle bare vide, hvor meget der improviseres og 
klares undervejs med plan B og plan C!

Men vi har medlemmer, vi har simpelthen verdens bedste 
medlemmer! Der er altid en eller to eller flere, der kommer, når 
vi kalder. Det er det mest utrolige, man kan få jer til. Selv er jeg 
absolut mest imponeret over, at der er nogen, der kan se friske 
og glade ud kl. 05.45 om morgenen. I stod der, selv om tvholdet 
først kom kl 7 – det er et tegn på, at vi tager pendlerne alvorligt. 
Og det var også sjovt at kunne sige godmorgen til Venstres 
folk, da de kom og I havde delt det meste af vores materiale ud 
allerede.

Vores plakater er blevet hængt op, taget ned, fornyet og 
hængt op igen! Og så stormvejret og på den igen og igen! Midt 
op natten stod I der, klar og i godt humør.  I har delt 25.000 
valgaviser ud – nå nej, 24.850, vi har lidt til arkivet. Men flot er 
det.

Først og fremmest handler valgkamp om god politik
i godt humør
Det lyder simpelt og lidt fjollet – men sure mennesker og sure 
kandidater sælger ikke billetter eller skaffer stemmer. Det gør 
vi derimod, når vi udstråler glæde, fællesskab og tro på os selv. 
Det har I levet helt op til, både kandidater, medlemmer, venner 
og hjælpere.

Vi havde den rigtige borgmesterkandidat, det rigtige hold og 
de bedste medlemmer. Derfor vandt vi – og derfor vil vi også 
vinde næste gang!
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Næstveds borgere har talt. Næstveds borgere har valgt 
Carsten Rasmussen til at være borgmester de næste 4 år. 12440 
personlige stemmer. Et fantastisk valg, hvor det blev slået fast 
med et syv tommer søm, hvem der ønskes som borgmester, 
mere end nogen anden. Vi er meget stolte over at være en del af 
socialdemokratiet i Næstved.

Men også tillykke til de kandidater der også kom med i 
byrådet, både erfarne og helt nye. Det har været et brag af en 
valgkamp, spændende, udfordrende og med vores allesammens 
lille valg butik i Ramsherred som samlingssted, med plads til 
en god debat, god kaffe og MEGET hygge. Der har været en 
helt speciel god stemning og de skønne qvinder, der uge efter 
uge ” passede” os, tusinde tak. I har alle hver især gjort en 
kæmpe forskel for os alle. Jeres glæde ved at hjælpe os med at 
komme i byrådet, pakke valgaviser, flæskesværd, müslibar og 
hvad der ellers er blevet produceret i den lille butik. Vi glæder 
os over at være med i et parti, hvor frivillige kræfter, støtter og 
bakker op, om vores fælles kamp, for stadig at have Carsten som 
borgmester. 

Tusinde tusinde tak for Jeres måde at være på, det betyder 
meget for os og for fællesskabet. 

Det var ikke alle kandidater der kom ind i byrådet, det er nu 
engang vilkårene, når man stiller op, men tab ikke modet. Der 
er stadig mange kampe der skal kæmpes og der er brug for alle. 
Både i byrådssalen, på tilskuerpladserne og i hele Næstved. Det 
er allerede nu valgkampen igen starter, for om 4 år er vi alle klar 
igen. Om 4 år skal vi igen være klar til kamp, valgkamp.

Tak til alle damerne i butikken, kredsformændene, frivillige 
kræfter og de mange frivillige medlemmer, som gav en hånd 
med.

Tak til Mie og tak til Benny.....men en helt speciel tak til vores 
seje formand ( bedre kendt som kanondronning). Ida Marker og 
hendes røde lastbil.

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Kristoffer Petersen, 
tilskuerpladserne
Hanne Sørensen, 
byrådssalen 

Tillykke til Næstved

Bag kameraet
Når der er live interview på TV2 News skal deltagerne helst være 
lige høje, så de begge kan være i billedet. Det kan af og til knibe, 
og især når en af Christiansborgs højeste politikere Magnus 
Heunicke debatterer med Enhedslistens Stine Brix, som her hvor 
de krydser klinger om finansloven. Så må man være kreativ, og 
TV2-redaktionen fandt kort før interviewet disse to kasser frem, 
så lidt af forskellen blev udlignet. En forbipasserende journalist 
var hurtig til at tage et billede og lægge på Twitter og Facebook, 
og snart var billedet et af de mest sete i dansk politik den dag.
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Carsten
Rasmussen
12.440 stemmer

Marianne
Olsen
152 stemmer

Søren
Dysted
322 stemmer

Daniel
Lillerøi
366 stemmer

John
Lauritzen
176 stemmer

Per 
Sørensen
175 stemmer

Birgit 
Lund Terp
149 stemmer

Mette Stensgaard-
Christensen
272 stemmer

Hanne
Sørensen
177 stemmer

Jørgen
Christiansen
144 stemmer

Susanne
Lundvald
6.374 stemmer

Dusan
Jovanovic
196 stemmer

Linda 
Frederiksen
344 stemmer

Michael
Perch
257 stemmer

Helle
Jessen
209 stemmer

Tillykke med valget til den nye
socialdemokratiske gruppe i Næstved Kommune

Tillykke med
genvalget til
regionsråds-
medlemmet
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Af Magnus Heunicke, Næstved
Politisk ordfører, Socialdemokraterne

Nyt fra Christiansborg

Regeringen har sikret en rød finanslov med blå stemmer. Det er 
en rød finanslov, fordi den indeholder mere velfærd – især til de 
ældre. Den er med blå stemmer fordi, at Enhedslisten blev ved 
med at sige nej til at lave en aftale med regeringen. I en tid med 
stram økonomi havde vi fundet 11 milliarder til blandet meget 
andet at forbedre ældreplejen, bekæmpe social dumping og 
forhøje fradraget for fagforeningskontingent. Det var åbenbart 
ikke nok for Enhedslisten, og til sidst truede Enhedslisten med 
valg. Sådan kunne det ikke blive ved med at gå – Danmark skal 
jo have en finanslov.
 
Derfor har vi lavet en finanslovsaftale, hvor Venstre og 
Konservative stemmer for politik, de normalt er imod. 
Venstre og Konservative har droppet emner som nulvækst 
og brugerbetaling, og de stemmer nu for mere hjælp og pleje 
til ældre, bedre kræftbehandling til børn og styrket indsats 
mod social dumping. Altså god rød politik. Det er vigtigt at 
understrege, at regeringen med aftalen fortsætter sit fokus på 
social dumping. Vi indfører strengere kontrol med udenlandske 
lastbiler, der kører ulovligt gods i Danmark. Vi styrker 
samarbejdet med andre lande, så vi i fællesskab kan komme 
problemet til livs.
 
Vi sikrer med aftalen de ældre en milliard kroner årligt til mere 
og bedre ældrepleje. En milliard kroner, der kan bruges til to 
ugentlig bade – eller til mere hjælp til rengøring eller indkøb, 
hvis det er det, den ældre har behov for. Det vigtigste er, at vi 
har sikret os, at pengene skal bruges på de ældre.  
 
Det er ingen hemmelighed, at vi meget gerne ville have hævet 
fradraget for fagforeningskontingenter. For os socialdemokra-
ter er det vigtigt, at alle har råd til at være medlem af 
en fagforening.  Det er fundamentet for vores danske 
arbejdsmarked. Det var desværre ikke muligt at hæve 

fradraget med Venstre og konservative. Også det vendte 
Enhedslisten ryggen til, da de forlod finansloven.   
 
Venstre og Konservative fik ikke meget igennem. Faktisk 
er deres aftryk på finansloven meget små. Deres betaling 
for at skriver under er, at de skattelettelser, vi allerede har 
fået vedtaget, træder i kraft lidt hurtigere. Det drejer sig 
om skattelettelser til de lavtlønnede og lavere afgifter til 
virksomhederne. Vi hæver beskæftigelsesfradraget, så man kan 
tjene mere, inden man skal betale skat. Især de danskere, der 
har de mindste lønninger vil mærke netop den skattelettelse. Vi 
rykker planlagte afgiftsnedsættelser til virksomhederne frem, 
så de får bedre råd til at skabe arbejdspladser her i Danmark. 
Sammen med bedre velfærd giver det en rød finanslov. En 
finanslov jeg som socialdemokrat kun kan være stolt af.
Men lad det være sagt helt klart, det kunne være blevet endnu 
bedre, hvis Enhedslisten havde kendt deres besøgstid og slået 
til. Faktisk kunne vi have nået helt nye standarder inden for 
bekæmpelse af social dumping. Vi tilbød Enhedslisten at 
binde alle offentlige byggerier, så de fremover skulle foregå 
på danske løn og – arbejdsvilkår. Sådan er det i dag for statens 
byggeri. Fremover skulle det altså også gælde for kommunernes 
og regionernes byggeri af for eksempel de nye supersygehuse. 
Forslag, der desværre ikke kan lade sig gøre med Venstre og 
Konservative – og som Enhedslisten altså også sagde nej til.
For sagen var, at hver gang regeringen kom med et nyt tilbud til 
Enhedslisten, så kom Enhedslisten med et nyt ultimativt krav. 
Til sidst lå der en aftale på 11 milliarder kroner på bordet. Det 
var ikke nok. Enhedslisten sagde nej. Det ærgrer mig. Men jeg 
   tror stadig, at de ældre mennesker, der nu får mulighed for
    flere bad eller anden hjælp, glæder sig over, at vi skar 
    igennem og lavede en stærk finanslov. En rød finanslov med
      blå stemmer.

Rød finanslov med blå stemmer
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Mit ærinde med dette indlæg er at sætte fokus på vores 
partis (endnu) manglende indfrielse af løftet om, at fjerne 
sygedagpengelovens Generelle Varighed (forkortet til GV). 
Min socialdemokratiske og faglige glæde ville ingen ende tage, 
da jeg i regeringsgrundlaget kunne læse, at der var enighed 
om at fjerne sygedagpengelovens varighedsbegrænsning på 52 
uger. Men jeg og frem for alt alvorligt fysisk og psykisk syge 
mennesker venter stadig!

Sygedagpengeloven rummer mulighed for forlængelse – men 
der er ”huller” og netop svært syge mennesker opfylder ikke de 
nuværende betingelser for forlængelse og de efterlades ofte i 
et ingenmandsland – uden indkomst og uden støtte og hjælp af 
nogen art. 

Lad mig denne gang bringe historien om Pia som (sammen 
med 5 andre medlemmer) har sagt ja til, jeg og FOA må 
bruge deres historie i et forsøg på, at sætte ansigt på de 
svigt der stadig sker. Pias historie har sammen med 5 andre 
været sendt til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og 
sundhedsminister Astrid Krag. Desværre byder hver dag på nye 
eksempler vi kunne sende til ministrene.

Pia er 53 år og har omfattende slidgigt i kroppen. Hun har 
passet sin alvorligt handicappede datter i hjemmet gennem 
26 år. Derudover har hun arbejdet på forskellige plejehjem. 
Pia svigtedes også i sin barndom, hvor en voldelig far udsatte 
hendes mor og hendes brødre for vold. Når Pia i skoletiden 
hørte en ambulance, løb hun hjem for at undersøge, om 
det denne gang var hendes mor der havde måttet køres på 
hospitalet. De psykiske ar fra barndommen slog igennem, da 
Pia var slutningen af 30`erne og siden har hun lidt af angst 
og tilbagevendende depressioner. Hendes sygedagpenge blev 
standset i foråret 2013 og nu har hendes ægtefælle 3 jobs så 
de kan blive boende i det hus der er handicapindrettet, så de 
stadig kan få besøg af deres handicappede nu voksne datter. 
Sygedagpenge blev standset ved GV i foråret, fordi ingen 
læger kunne lægge hovedet på blokken og give en konkret dato 
for, hvornår hendes psykologbehandling, kunne gøre hende i 
stand til at arbejde. Hun fik ikke den ringeste glæde af fleks- og 
pensionsreformens indførelse af ressourceforløb. Tværtimod 
fik hun en kold skulder og ægteparret blev med 14 dages varsel 
henvist til at klare sig for én indkomst.

Efterfølgende har jeg fået Pia undersøgt på Arbejdsmedicinsk 
klinik og derigennem er det nu konstateret, at Pia – ud over 
omfattende slidgigt – har diskusprolaps i ryggen og måske 
også i nakken. Et ½ år er gået med undersøgelser og der er 
yderligere undersøgelser på vej.

Nu skulle man jo tro, at det at der er konstateret endnu flere 
sygdomme ville betyde, at Pia nu fik hjælp af kommunen til at 
få afklaret sin arbejdsevne og mulighed for indkomst.

Næh nej – tværtimod. Det faktum, at der er konstateret flere 
sygdomme og at flere undersøgelser afventes på sygehusene 
bruges nu som våben mod hende og ægtefællen, som er ved at 
segne under de 3 jobs. For når hun undersøges for flere og flere 
sygdomme er hendes situation uafklaret som de kalder det og 
så vil man heller ikke hjælpe hende ud fra de sygdomme der 
allerede ER konstateret og dokumenteret som LIVSVARIGE.

Ægteparret har klaret sig igennem ¾ år med kun 
ægtemandens indkomst, fordi han har taget ekstra jobs men 
det holder han / de ikke til i længden og så kan de være 
nødsaget til at sælge deres ganske almindelige og bestemt ikke 
prangende lille (handicapegnede) parcelhus.

Det er efter min opfattelse ganske enkelt ikke i orden at vi 
som regeringsbærende parti ikke har sørget for ”den røde tråd” 
og fået alle nødvendige reformer på plads på én gang ……og 
ikke kun de reformer, der har givet begrænsninger såsom fleks- 
og førtidspensionsreformen samt kontanthjælpsreformen.

Alvorlige syge mennesker som Pia bør som et minimum 
få tilbud om et ressourceforløb imens de er i behandling og 
imens sundhedssystemet er i gang med at finde ud af hvad de 
(yderligere) fejler.

Så kære Mette – se at få den sygedagpengelov ændret, så 
alvorligt syge mennesker får den hjælp de har behov for.

Af Kate Sørensen, socialpolitisk 
konsulent i FOA og tidligere 
regionsmedlem

Min eufori er vendt
til dyb frustration

Relaterede artikler i Ugebrevet A4 – ”21 mister deres sygedagpenge – hver dag” af 3.maj 2012 og ”222 udsatte unge får hjælp 
– 5.728 venter” af 17. september 2013. 
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Når man hører navne som Anders Fogh, Claus Hjort 
Frederiksen, Peter Brixtofte, Thor Pedersen, Helge Sander, 
Hans Christian Schmidt, Henriette Kjær, Svend Erik Hovmand, 
Lars Løkke Rasmussen, Tove Fergo, Troels Lund Poulsen,  
Lene Espersen, Søren Gade, Birthe Rønn Hornbech m.fl., 
så dukker der også ord op som f.eks.  kreativ bogføring, 
bilagsrod, korruption, nepotisme, vildledning af folketinget, 
socialt bedrageri, svindel med EU-midler, lækage af fortrolige 
dokumenter fra ministerier osv. Det er alle sager, der er 
veldokumenterede og kortvarigt har været fremme i medierne. 
Uden en detaljeret undersøgelse, kan der være lidt tvivl om 
hvem der fører an i feltet med flest sager, men formodentlig 
er det Lars Løkke Rasmussen, Venstres formand, tidligere 
statsminister og måske kommende statsminister. En del af 
sagerne ville, under normale omstændigheder, have ført til 
rigsretssager, hvis ikke DF havde forhindret det. At begå 
ulovligheder synes ikke at være nogen hindring for at nå til tops 
i Venstre, det synes snarere at være befordrende.

Eksperternes forklaringer
Man støder af og til på journalister, kommunikationseksperter 
og medieforskere, der begiver sig ud i at forklare, hvordan 
Venstre kan have fortsat fremgang på trods af alle 
ulovlighederne. Alle sagerne har været omtalt i medierne, men 
de har kun meget kortvarigt påvirket meningsmålingerne. 

Det er et paradoks, som der gives flere forskellige 
forklaringer på. Lektor og studievejleder på RUC’s 
journalistuddannelse Mark Blach Ørsten mener, at en sag skal 
være enkel og let forståelig, hvis den skal have en plads i folks 
erindring. Det er Venstres mange skandalesager altså ikke. 
Valgforsker og professor på KU Kasper Møller Hansen siger: 
”Vælgerne ser hårdest på de sager, hvor det er dem selv der skal 
udmåle straffen. F.eks. hvis en politiker bliver væk fra møder. 
Når man har valgt en politiker, så skal vedkommende også 
passe sit arbejde”. Professor i journalistik og statskundskab 
ved Syddansk Universitet Erik Albæk har også en forklaring: 
”Sagerne preller af på Venstre, fordi partiet ikke sidder i 
regering. Nogle – en opposition – skal have en interesse i at 
sagen kører i medierne og da Venstre sidder i opposition, har 
ingen den interesse”. Valgforsker ved Aarhus Universitet Rune 
Stubager siger om lækagesagen: ”Den er et tveægget sværd, 
for jo mere regeringspartierne måtte pukke på, desto mere vil 
den minde vælgerne om sagen. Og for mange vælgere handler 
den jo om, hvorvidt Helle Thorning og hendes mand nu også 
betaler den skat de skal og ikke om hvorvidt nogen har blandet 
sig i noget, de ikke skulle blande sig i”.  Tidligere konservativ 
minister, redaktør på Ekstrabladet, journalist og nu politisk 
kommentator Hans Engell mener, at Venstre har behandlet 

sagerne fingernemt. De har stået sammen. Der har ikke været 
sprækker, som de der opstod hos de Konservative under 
Tamilsagen. Hans Engell siger yderligere, at sagerne ligger 
under vælgernes radar. Hans Engell er ude og tale om politik 
flere gange ugentligt, men får stort set aldrig spørgsmål om 
Venstres skandalesager.

Hvem rammer ?
Selv om de, der kommer med bud på en forklaring, for de 
flestes vedkommende er forskere, professorer og undervisere 
ved højere læreanstalter, så udtaler de sig ikke med baggrund 
i undersøgelser, men alene på deres mavefornemmelse. Der er 
da heller ikke nogle forklaringerne, der er sammenfaldende. 
Lidt besynderligt, når vi har at gøre med den absolutte 
ekspertise på området. Hans Engels forklaring var bl.a., 
at alle venstrefolkenes ulovligheder ikke influerer på 
meningsdannelsen, fordi hændelserne ligger under almindelige 
menneskers radar. 

Drukner i skuddermudder
Skal noget være synligt på en radarskærm, skal det have en vis 
højde over jord-/havoverfladen. Har ting ikke en given højde, 
så forsvinder de i et skuddermudder af refleksioner, i fagsprog 
kaldet ”groundclutter”. De fleste danskere har kun et vindue, 
en radarskærm til den politiske virkelighed og det er medierne 
med de 2 statsejede fjernsynsstationer som de vigtigste. Hans 
Engell er nok den, der med sit lidt kryptiske billedsprog rammer 
årsagen meget præcist. Medierne har ikke hævet alle venstres 
skandalesager ud af ”groundclutter” og op i en højde, hvor de 
blev synlige på radaren. Sager som Løftebrud og Thornings 
skattesag, sager som er rent spind,  har man derimod formået at 
løfte til uanede højder så de har været synlige i de fjerneste og 
mørkeste afkroge af riget.

Det nok vigtigste redskab i spinddoktorens værktøjskasse er 
den store mængde af informationer vi bombarderes med hver 
dag. Langt de fleste ryger hurtig ud i glemslens tåger. Det er 
først hyppighed og dernæst ordvalg i omtalen af en episode, 
der bestemmer om den bliver synlig på radaren og indgår i det 
billede vi har af virkeligheden. Danske medierfolk er fortrolige 
med deres værktøj.

Venstrefolk kan gå på vandet

Af Bo Raymond Hansen, ARF-Næstved
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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: 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

Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
23 28 35 36
emilblicher@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


