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Leder
Af Flemming Bjerregaard

Lad os bare se det i øjnene – fra nu af kører det lidt i tomgang og
alle partier vogter på hinanden for at få den bedste position inden
valgudskrivelsen. Det er lidt trættende at høre på og opleve, at den
ene politiker efter den anden forlanger tal og forklaringer på dit og
dat – indkalder til samråd om småting for at komme i medierne,
samtidig med at de sandsynligvis bruger en masse skattekroner
ved at belaste embedsværket.
Det ville selvfølgelig være ønsketænkning, at opleve alle folketingspolitikere arbejde for at forbedre “den nordiske model” i stedet for
nedbryde den til fordel for “enhver er sin egen lykkes smed”. Prøv
engang at tænke over udtrykket “En moderne kontanthjælpsreform” – som er fremsat af Venstre – ikke blot er den åbenbart hemmelig, den virker også usympatisk.
Jeg tror vi alle kender en elle flere indvandrere, og at vi finder det
naturligt og godt, at de er en del vores samfund. At vi også skal
hjælpe de nuværende flygtninge til et udholdeligt liv i sikkerhed,
er vi sikkert mange, der er enige i. Desværre er der en del religiøse
modsætninger, der forhindrer det, fordi fundamentalister på begge
sider modarbejder en fredelig sameksistens. Selvfølgelig skal vi
også have kapacitet til at hjælpe dem enten til at komme tilbage,
når der bliver fred i deres gamle lande eller til at blive borgere i
vores samfund.

Susanne Ea Svendsen
kredsformand

En sommerfugls vingeslag
Sommerfugle-effekten, er kort fortalt, en forestilling om
at et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden,
kan starte en orkan/storm på den anden side. Vingeslaget kan teoretisk igangsætte en påvirkning, der fortsætter og forstørres. Denne kaosteori er flere gange dukket
op i mine tanker de sidste par måneder, mens jeg har
fulgt med i debatten om skolestrukturen i Næstved
Kommune, og i særdeleshed planer om skolelukninger,
på grund af for få børn i forhold til den kapacitet vores
skoler har, og samtidig har kommunen for få indtægter i
forhold til udgifterne.

Nu er høringsforslaget trukket tilbage, ingen skoler bliver lukket, men der er stadig overkapacitet. Og der er
stadig penge der skal spares, hvad gør vi så?
Jeg tænker det er nødvendig at inddrage langt flere
borgere i processen og finde løsninger på hvordan den
ledige kapacitet kan udnyttes, udvikling i stedet for afvikling.

Ser man det som økonom er løsningen at lukke ned, men
hvad siger dem som bliver direkte berørt af en sådan
beslutning? De er tydeligvis ikke enige.
Skolen er en institution vi alle sammen har et følelsesmæssigt forhold til, godt eller dårligt. Et emne vi alle
har en mening om, og som det tydelig er kommet frem i
debatten, noget mange finder bør være i vores nærområde.

Næstved Kommune har fremsendt følgende til Udlændingestyrelsen (Kilde: Berlinske):
”Næstved Kommune ønsker at få kurdere fra Syrien samt iranere.
Desuden vil kommunen gerne have kvoteflygtninge fra Colombia,
Bhutan og Myanmar til at blive integreret i lokalsamfundet. Kommunen foretrækker familier frem for enlige, da de har bedre mulighed for at finde permanente boliger til familierne”.

Emil Blicher, tlf. 2328 3536, redaktionsmedlem
Joachim Slot Petersen, tlf. 2896 1153,
redaktionsmedlem
Michael Rex, tlf. 2130 0622
mre@nk-forsyning.dk, redaktionsmedlem

Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og at godt nytår.

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
kalbyrisvej99@gmail.com, layout
Forsidefoto: Benny Larsen
Dette nummer udkommer 5. december. Forventet
distributionstid ca. 8 dage fra udgivelsesdatoen.
KURER ses også på vores hjemmeside. Deadline for
næste nummer er 23. januar og bladet udkommer den
7. februar. Alle indlæg er velkomne. Indlæg sendes til
flemming.bjerregaard@privat.dk.
Udebliver bladet bedes du henvende dig til Ulf Güldner.

Kom til lørdagsmøde
Den 1. lørdag i måneden kl. 9.00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s.





Årsskifte

Byrådet

Emil Blicher
Formand DSU Næstved

Af Carsten Rasmussen
Borgmester

Nu nærmer tiden sig, hvor vi kan begynde at tænke på
juleferie og slappe af og hygge sammen med familien og
venner. Et år er gået, og vi skal til at skrive 2015. Det
er samtidigt det første år, som er gået i en ny byråds
periode. Selv om jeg har været med i en del år, så er det
altid spændende, når der komme nye med på holdet. Det
er svært at lave om på nogle af de ting, som vi arbejder
med i byrådet. Andre ting tager lang tid at lave om, og
der er de ting som ændres, før vi næsten synes, vi har
tænkt tanken færdig.

Holsted Park 29

Hvad har vi så fået besluttet det første år? Jo, til den del
som mange gerne ville være foruden, så har det været
nødvendigt at får rettet op på budgettet. Vi fik snakket
om ændret skolestruktur, som kun blev ved snakken.
Vi har drøftet lokalplaner, hvor ikke mindst den om en
Netto i Karrebæksminde gav anledning til nogen debat.
Skal vi sætte flere vindmøller op? Ja, det er også noget
som kan fylde i de lokale medier og ikke mindst få folk i
de berørte områder til at reagere.
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Da politikerne valgte kvantitet frem for kvalitet
Det nye år venter - 2015. Hvad vil det bringe af nye
spændende udfordringer? Vi ved, at vi skal i gang med
Ring Syd. Vi ved, at sidst på året åbner den nye Arena.
Vi ved, at økonomien ikke af sig selv bliver bedre. Vi
skal stadig være opmærksomme på, hvad vi bruger af
penge. Er der områder, som er meget presset? Og det
ved vi der er, så skal vi også være klar til at gøre det
nødvendige. Vi har gudskelov en stigning i indbyggertallet. I 2014 stiger vi med omkring 250 nye indbyggere
i Næstved Kommune. Den stigning skulle gerne blive
ved. Det vil sikre, at vi har mulighed for, at vi igen skal
bruge ansatte til at passe børnene, og vi kan bruge vores
skoler. Vi ved, at med de store investeringer som staten
bruger i vores område på at forbedre veje og den kollektive trafik, ja så er og bliver vi et attraktivt sted at bo og
arbejde – også i fremtiden.

Næstved Begravelsesforretning

2015 bliverRingstedgade
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55genvælge
72 31 12regeringen.
Der er ingen tvivl om, det bliver den helt store sag, som
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på det kommunale
område.
Vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe er klar til
endnu et spændende år, og vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Erik Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
Tidligere Dansk Ligbrænding

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S
Din Tryksagspartner
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Den 27. oktober kunne vi alle læse os til, at byrådets
bebudede skolelukninger ikke ville træde i kraft alligevel. Børne- og skoleudvalget havde ellers lagt op til, at
fire skoler skulle lukkes i 2016: Lundebakkeskolen afd.
Holme-Olstrup, Sjølundsskolen, Hyllinge Skole og Borup
Ris Skolen afd. Grønbo.
Valget af skolerne kan altid diskuteres, om det er klogt;
det vil jeg dog ikke komme nærmere ind på i dette indlæg. Til gengæld vil jeg snakke lidt om prioritering af
vores knappe økonomiske ressourcer.
Næstved Kommune skal spare 450 millioner kroner over
de næste fire år. Det er et faktum, som vi ikke kan komme uden om, og det er hverken nemt eller sjovt at spare
penge, men nogle gange må dette faktum blot accepteres.
Når vi står i denne situation – at der skal spares penge
– samtidig med, at vi har en folkeskolereform, der gerne
skulle være i fuld gang allerede, så må man tage nogle
nødvendige beslutninger. Disse beslutninger indebærer
desværre også lukninger af skoler.

Hvis skolelukninger var blevet til virkelighed, kunne det
frigøre 13-14 millioner kroner. Penge, der kunne være
blevet brugt til at ruste skolerne bedre til folkeskolereformen i de kommende år. Når disse skolelukninger alligevel ikke bliver til noget, og man ikke fik de forventede
13-14 millioner kroner ind, så må man prøve at finde
pengene andre steder. Det betyder i praksis, at der ikke
er nær så mange penge til at fremme folkeskolereformen,
men at der i stedet må bruges penge på skolernes drift.
Denne store modstand i befolkningen i Næstved Kommune samt mediernes massive dækning af selv samme
modstand har formentlig gjort, at politikerne ikke har
turdet gennemføre besparelserne. Om det er politisk
strategi, populisme eller en helt anden ting, vil jeg lade
dig – kære læser – vurdere. Jeg kan dog konstatere én
ting: Det er ikke godt for undervisningen, at besparelserne på murstene ikke kom!

Holm
tlf. 5

Erik Christ

Jeg kommer selv fra Holme-Olstrup. En lille, men ellers
god by, der har et godt lokalt liv samt en lille skole. Det
hele handler dog om dette ord: “lille”. For denne skole
– Lundebakkeskolen afd. Holme-Olstrup – er simpelthen
for lille! Det giver sig selv, at når en skole har alt for få
elever, så den ikke kan køre rundt, så må den lukkes.
Et holdning ikke alle er enige i. Her er det især forældre
fra Hyllinge, der gik til kamp for at bevare deres lokale
skole. Dette er sådan set meget forståeligt, at man gerne
vil have en lokal skole, som ens børn kan gå i. Her må
man bare – som forælder – gøre op med sig selv, om man
virkelig har lyst til, at ens børn skal gå i sådan en lille
skole. Disse små skoler har sjældent ret mange økonomiske ressourcer, og den nye folkeskolereform sætter nogle
ret høje krav i forhold til faciliteter, valgfag, etc.
Når der hverken er ret mange lærere eller elever på en
lille skole, så gør man det rigtig svært for denne lille
skole, fx at tilbyde et bredt udvalg af valgfag. Dette kan
en større skole i langt højere grad tilbyde, da der både er
flere elever til at deltage på de forskellige valgfag, men
også flere lærere, der kan undervise i dem.

Næst

Vin
E-m

Næstved
Svends Møbler

Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk
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Ninas 2 piger indsamlede til ham. Magnus og hans spindoktor besvarede på særdeles gemytlig måde.
Folk cirkulerede efterfølgende for at få en god snak med
gamle partifæller, og der blev taget mange billeder af
Magnus sammen med de fremmødte. Alle kan nu tænke
tilbage på en rigtig god aften med deres minister, ved at
se på deres køleskabslåge, hvor der gerne skulle sidde
en magnetbillede af vores minister Magnus Heunicke.
Det var et særdeles vellykket arrangement, som vi godt
kan være stolte af.
Se iøvrigt særnummeret af KURER om arrangementet,
der ligger på socialdemokraternes hjemmeside:
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=na
estvedkredsen
Ulf og Flemming

Ministermiddag
Ca. 280 gæster og partimedlemmer mødtes fredag den
21. november i Næstvedhallerne. Transportminister
Magnus Heunicke, og Næstvedkredsen stod for arrangementet.
Efter middagen, som bestod af oksesteg og diverse tilbehør, opfordrede Magnus forsamlingen til at medvirke
i en konkurrence om forskellige spørgsmål. Alle deltog,
idet besvarelsen handlede om spørgsmålet var sandt
eller usandt. Mente man det var sandt, blev man stående, ellers satte man sig ned. Da det var slut var der 5
deltager tilbage. De blev alle belønnet med en frokost i
snapstinget sammen med Magnus.
Indimellem blev der serveret kaffe og æblekage. Magnus
og hans spindoktor sluttede festligt af med anekdoter
om bl.a. besøg hos dronningen. Desuden blev deltagerne
opfordret til at skrive et par spørgsmål, som Magnus’ og

Grådighed
Af bestyrelsen for Socialdemokraterne i Holmegaard
I disse år bliver der prædiket tilbageholdenhed. Lønmodtagerne skal holde igen med lønkrav. Kommunerne
skal holde igen og skære ned på velfærd til borgerne.
Det er nødvendigt at arbejde i flere år og pension udskydes. Der er krise, og der må udvises samfundssind. Vi
har ikke råd, lyder det fra alverdens økonomer og kloge
hoveder.
Men gælder kravet om at holde igen alle? Nej. Samtidig med at vi er i en verdensomspændende økonomisk
krise, så er der nogen som – trods krise – bliver rigere
og rigere. Bistandsorganisationen IBIS offentliggjorde i
slutningen af oktober 2014 en undersøgelse, som viste,
at verdens 85 rigeste personer ejer lige så meget som
halvdelen af jordens fattigste. Men ikke bare det. Disse
85 personer fik forøget deres samlede formuer med
over 3.500.000.000 kroner om dagen! Det svarer til en
formuestigning på 2.800.000 kroner i minuttet, døgnet
rundt, året rundt.
Tilbageholdenhed er heller ikke noget, som plager visse
større multinationale virksomheder, når det drejer sig
om at undgå at betale skat i Danmark af deres overskud,
tjent her i landet. Et internationalt journalistnetværk
har for nylig afsløret, at storhertugdømmet Luxembourg
hjælper multinationale selskabskoncerner med at snyde
andre europæiske statskasser for den skat af overskud,
som burde havne i de enkelte lande. Også Danmark er
blevet snydt. Luxembourg har taget sig betalt for denne
skatteflugt. Dette land er den kyniske bagmand, som
hjælper selskaberne til at flygte fra deres pligt til at betale skat dér, hvor pengene er tjent. Denne skandale, der
er blevet døbt LuxLeaks, skal trævles op. De ansvarlige
skal stilles til regnskab, også selv om de er højtplacerede politikere. Og der skal også i Danmark vedtages en

lovgivning, som sætter et effektivt værn op mod det snyderi, som finder sted. Måske skulle vi også se på, om det
nu er så god en politik, at lade skattepolitik være hvert
lands suveræne område. Er der ikke brug for en fælles
skrap skattekontrolpolitik, så statskasserne i Europa
ikke skal konkurrere mod hinanden? De europæiske
samfund har alle brug for de 7.500.000.000.000 kroner,
som skønnes hvert år at være på flugt fra at havne i
EU-landenes offentlige kasser til finansiering borgernes
legitime krav på sundhed, uddannelse, social sikring,
miljøbeskyttelse og andet, der hører til i et moderne,
europæisk velfærdssamfund.
Grådighedens hæslige fjæs dukker op hver dag. Seneste eksempel er kollapset af OW Bunker i Aalborg
– Danmarks næststørste private virksomhed målt på
omsætning. I løbet af dage og uger er denne virksomhed
væk for jordens – havets – overflade. Øjensynligt er der
nogen, drevet af uhæmmet trang til at score en masse
penge, som har spillet kasino med aktionærernes indskud og medarbejdernes arbejdsplads. Kravet er klart:
Sagen skal kulegraves helt til bunds.
Socialdemokraterne vil gerne være kendt for også at
føre en erhvervsvenlig politik. Det er helt fair. Der er i
vores land rigtig mange dygtige virksomheder med gode
medarbejdere og ledere, der hver eneste dag er med til
at skabe værdier til vores samfund. De skal have en
hjælpende hånd. Men vi skal også være kendt for at
stille krav til virksomheder, og jo større og magtfulde
virksomhederne er, jo større krav. Vi vil ikke det plat og
svindel. Og vi skal tale grådigheden lodret imod. Når det
drejer sig om grådighed, skal vi ikke svare: ”Sådan er
det jo bare”!!

Læs

KURER før de andre!
Vidste du, at næste nummer af KURER kan læses på vores
hjemmeside allerede den 7. februar
www.socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=naestvedkredsen
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Fra folkeskole til profitskole?
bruges på større afkast til aktionærerne og, ikke at forglemme, ej heller bliver selskabsbeskattet, som tidligere
omtalt.
Af Walther Espersen
Medlem af Kurers redaktion

Den danske folkeskole er til stadighed genstand for
debat, både hvad angår struktur, kvalitet, men også økonomi har fundet vej til avisspalterne.
Som socialdemokrat synes jeg naturligvis, at debat er en
af demokratiets grundpiller, blot den sker på et oplyst
grundlag. Hver eneste år er folkeskolen oppe og vende i
medierne, berettiget eller uberettiget, men altid med en
negativ indgangsvinkel. Det kunne være rart til en afveksling, at folkeskolen bliver rost for det kæmpe engagement, der bliver lagt for dagen på alle niveauer, og det
på trods af den unuancerede kritik der bliver fremført.
Sjovt med os danskere, vi vil meget hellere bruge tid på
at finde det berømte hår, i stedet for at nyde den fortræffelige suppe, der omkranser håret.
Den seneste debat er rejst af CEPOS (den super liberale
tænketank), og forslaget er ikke overraskende, at den
danske folkeskole skal privatiseres. Her er det værd
at understrege, at vi ikke taler om en gruppe forældre,
der vil starte en privat ”lille skole”, nej her er det store
multinationale koncerner, der simpelthen går ind og
overtager undervisningen, kun med det for øje at tjene
penge, altså hive så mange penge ud af velfærdssamfundet som muligt, for at gøre de velhavende endnu mere
velhavende.
Inden vi går videre ind i emnet, så lad os lige få fakta
om folkeskolen på plads. I 2012-tal var der ca. 578.000
børn, der blev undervist af ca. 49.000 lærere. Omkostningen pr. elev udgjorde ca. 66.000 kr. og endelig udgjorde den samlede udgift til folkeskolen, når man undtager
SFO’erne, ca. 40 mia. kroner. I gennemsnit gik der 21.1
elev pr. klasse i de ca. 1.300 folkeskoler der findes i Danmark.
Det er klart at de store multinationale koncerner får
julelys i øjnene, når de ser et tal som 40 mia. kroner, det
marked må man jo have fat i. Midlet eller opskriften
om man vil, er tydelig. Først og fremmest sender man
CEPOS, som er finansieret af erhvervslivet, på banen for
at fremføre og argumentere for forslaget. Derefter er det
blevet politikernes tur. Her tænker jeg først og fremmest



på Liberal Alliance (højt eller næsten udelukkende finansieret af erhvervslivet), men også de Konservative og
Venstre (også højt finansieret af erhvervslivet). Så der er
altså store kræfter på spil for at få en bid af Danmarks
velfærdspenge.
For hvad er det for virksomheder der kunne tænkes at
investere dette kæmpe marked? Ja, det man ser i lande
som f.eks. Sverige. Her er det kyniske virksomheder med
en stor kapitalfond i ryggen, der går ind på velfærdsmarkedet, med det ene formål, at presse så stor profit
som muligt ud af ”forretningen”.
Man ser indviklede selskabskonstruktioner, der via lån
til tårnhøje renter flytter overskuddet hen til lande, hvor
der i praksis ikke betales selskabsskat. En sådan unddragelse er selvsagt gift for et velfærdssamfund som det
danske, der jo via omfordeling prøver at minimere skellet mellem rig og fattig, men på denne her måde bliver
dette skel blot større og større.
For at selskaberne kan få overskud ud af systemet,
samtidig med at de skal være billigere, er der en række
parametre, de kan skrue på, f.eks:
• De organiserer arbejdet anderledes med det mål at
øge produktiviteten, ikke på grund af kvaliteten, men
udelukkende ud fra et profithensyn.
• De mindsker lønudgiften
• Kontroludgiften minimeres. (Vil man have kontrol er
det op til udbudsgiveren, altså kommunerne)
• Lederne bliver delvist aflønnet via overskudsdeling.
Men hvordan kan vi nu vide at dette er konsekvensen
af at privatisere. Ja, her kan vi rette blikket mod vores
naboland Sverige, hvor man stadig mærker eftervirkningerne af den privatiseringsbølge eller rettere tsunami,
der oversvømmede en stor del af det svenske skolevæsen
i 90’erne.

Hvad siger erfaringerne så, når vi kigger på niveau og
kvalitet? Ja, her må man sige, at tsunamien har ramt
virkelig hårdt. Ifølge OECDs Pisaundersøgelse lå Sverige, som et af de højst rangerende lande som nr. 3, men
efter privatiseringsbølgen er de raslet ned på en 19.
plads, hvilket indenfor OECD er rekord. Samtidig må
man faktuelt konstatere, at hver 4. elev der går ud af 9.
klasse ikke har bestået afgangseksamen.
Privatiseringen har også skabt usikkerhed, for i første
række eleverne, men også i samfundet. De multinationale selskaber lukker simpelthen skoler, hvis ikke
profitten er tilstrækkelig. I 2013 oplevede man bl.a. at
et selskab der drev undervisning gik konkurs med en
kæmpegæld, og mere en 1.000 børn stod uden mulighed
for at komme i skole.

Er privatisering af den danske folkeskole et reelt alternativ til den offentlig drevet folkeskole? Jeg mener
et stort og rungende NEJ, efterfulgt at et endnu større
NEJ. De svenske erfaringer har med al tydelighed vist,
at dette ikke er vejen, for disse selskaber tæller kun
en ting nemlig profit, uanset midlet. Eller som Milton
Friedmans ideologiske pointe, hvor han siger, ”virksomheders sociale ansvar, er at øge deres profit”.
Lad os nu i stedet stå sammen om at gøre en god folkeskole endnu bedre. Det er fællesskabet der gør folkeskolen robust, et fællesskab der beslutter, hvad vores børn
skal lære, et fælleskab der i form af elever, forældre, lærere og myndigheder udmønter disse beslutninger.

Styrk fælleskabet og ikke profitten!

AOF Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

- din lokale AOF afdeling. Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle.
Vejledning, netværk, uddannelse & livslang læring
AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, 1. sal - 4700 Næstved
Telefon 2040 4210 – www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk

Ud af de samlede private skoler i Sverige bliver ca. 84%
af dem drevet af de føromtalte selskaber. Alene i 2009
hev disse selskaber tilsammen over 400 millioner kr. ud
i profit. Penge som ikke bliver geninvesteret, men alene



Fællesregulativet

Kommunen

- en sag for nørder, men med store perspektiver
mødet i maj, manglede vi 2 medlemmer. Der blev i stedet
indgået et forlig med Venstre om at vedtage landbrugets
ønske om en margin på 0 – minus 10. De fik det, som de
ville.
Af Helle Jessen
Næstformand i Udvalget for Teknik- og Miljø

I Næstved Kommune er der rigtig mange vandløb, som
er omfattet af lige så mange regulativer. Regulativerne
er foreskrevet i Vandløbsloven og grundlaget for vedligeholdelse og oprensning herunder fastsættelsen af
bundkoten. De gældende regulativer stammede fra de
gamle kommuner og er meget forskellige. Efter kommunesammenlægningen – og fordi man nu udbyder
entreprenørarbejdet til private aktører – har man ment,
at det ville være hensigtsmæssigt, om der blev udformet
et fællesregulativ, som gælder for alle kommunens ca. 77
offentlige vandløb.
Forud for fremsættelsen af forslaget blev der afholdt
mange møder med de berørte parter og organisationer.
Det drejer sig om bredejere, landbrugssorganisationen
Gefion, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Som
nyslået medlem af Teknik- og Miljøudvalget havde jeg
sidste vinter lejlighed til at overvære et sådant stormøde
indkaldt af Næstved Kommune. Det blev en oplevelse,
som bekræftede mig i, at en stor del af landbrugets talsmænd – officielle som uofficielle – benytter en tone, som
er direkte grænseoverskridende og utilstedelig. Havde
man optaget mødet og efterfølgende afspillet det for
udenforstående, vil tilhørerne sikkert være blevet ret
chokerede! Men som en tidligere ansat sagde: Så skulle
du have været med ved de første møder! Det her var der
rene søndagsskole i forhold! Det er klart, at i denne sag
Skelby 2011

brydes natur- og landbrugsinteresserne optimalt, ligesom sagen tilsyneladende har affødt vrede hos diverse
lodsejere over det ansvarlige embedsværk. Men derfor
kan man jo godt tale anstændigt til hinanden. Den udviste adfærd tjente i al fald ikke landbruget til ære!
I Udvalget for Teknik og Miljø blev det efterfølgende
stridspunkt diskussionen om bundkoten. Det kan lyde
teknisk og meget ”nørdet”. Vi skulle fastsætte en tolerancemargin for oprensningen. Forvaltningen anbefalede at den skulle være minus 10 cm til plus 10 cm.
Dermed bliver gennemsnittet 0, hvilket ville sikre, at
oprensningen ville blive neutral og vandløbene over tid
altså hverken ville blive dybere eller lavere.
Dette var Venstre meget imod. De argumenterede for
en margin, som hed 0 til minus 10. Da gennemsnittet
derved bliver minus 5, kunne man over tid forvente, at
vandløbet gradvist ville blive gjort dybere med bundforringelser til følge. Det sidste blev naturligvis ikke sagt
højt, men alle vidste, at det var den egentlige dagsorden.
Jo dybere et vandløb er, jo mere vand kan det aflede, og
det er landbrugets overordnede mål.
Da ”rød stue” har flertallet i udvalget, valgte vi at
stemme forvaltningens forslag igennem. Desværre faldt
det så uheldigt, at da sagen skulle behandles på ByrådsSusåens løb ved Skelby

Der skal nu laves nye opmålinger, som oprensningerne
kan styres efter. Konsulentfirmaet Orbicon vurderer,
at den økonomiske effekt af denne beslutning er en
engangsudgift på 648.000 kr. og en årlig merudgift på
250.000, bl.a. fordi det må forventes at skulle oprenses
oftere end nu. Venstre vil altså gerne bruge penge, når
det gælder landbruget.
Der er også foretaget en fiskeøkologisk undersøgelse af
konsekvenserne. Den siger ikke overraskende, at den
nye oprensningspraksis vil få negative følger for vandløbsmiljøet. Der vil ske en tilbagegang for de vandløb,
der i dag opfylder kravene til den økologiske tilstand, og
vende den positive udvikling i de resterende ¾ af vand-

løbene. Dette sker bl.a. fordi der gradvis vil blive høvlet
mere og mere af bunden med tab af fiskeynglepladser til
følge. Men det er ikke noget, som bekymrer Venstre.
Som et lille efterspil har Gefion efterfølgende anlagt sag
mod Næstved Kommune, hvori de stiller spørgsmål ved,
om det overhovedet er lovligt. at der udarbejdes og vedtages et Fællesregulativ. De mener, at de ca. 77 vandløb
skal vurderes individuelt med hvad det betyder af merudgifter. Gefion var altså ikke engang tilfredse med at
få den oprensningskote, som de ønskede. De vil slet ikke
have et Fællesregulativ!
Nu bliver det så spændende, om vi også i denne sag ser,
at landbrugets interesser vægter mere end både økonomi og miljø. Skatteyderne betaler og vandmiljøet er
– som i så mange andre af den slags sager – den egent
lige taber.

Kom til debataften

”En aften om økonomi”
Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30-21.00 (dørene åbnes kl. 18.15)
i Byrådssalen, Teatergade 8 i Næstved
Få svar på dine spørgsmål og bekymringer:
• hvordan går det egentlig med den danske økonomi?
• og hvad med den kommunale økonomi?
• for slet ikke at tale om Næstveds økonomi?
• og hvad med min økonomi fremover?
• og skal jeg være bekymret, for velfærdssamfundets fremtid?
Oplægsholdere er:
Lars Andersen, Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og
Carsten Rasmussen, Borgmester i Næstved Kommune
Men vigtigst af alt, deltag i debatten. Vi lover d’herrer Lars og Carsten
er i topform.
Arrangør: Aktivitetsudvalget i Næstved Kredsen
Øl og vand kan købes til rimelige priser
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Sørmarka-erklæringen:

SAMAK

”Sørmarka-erklæringen”

”Vi bygger Norden”

Dokumentet fra kongressen vil blive tilgængelig på nettet – det samme gælder alle forskningsrapporterne.
SAMAKs webside:
http://samak-nordicmodel.org/
Forskningsrapporterne kan også ses på:
http://www.fafo.no/nordmod2030/

Af Ida Marker
Regionsformand

Den nordiske model lever og har skabt et stærkt
samfund, men den er udfordret. En beretning fra
SAMAK kongressen i Oslo 11.-12. november.
”Hvad er nu det?”, vil mange af Jer sikkert sige. Eller:
”Hvorfor skriver hun det?” ”Hvad betyder det?”
Forklaringen er enkel og vanskelig samtidigt. Jeg har
været udsendt som delegeret fra Socialdemokratiets
hovedbestyrelse til kongres i ”Den nordiske samarbejdskomite for de socialdemokratiske partier og LO’er”
– også kaldet SAMAK. Her er Socialdemokraterne

og LO fra Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark,
Færøerne, Åland og Grønland repræsenteret. Vi har et
tæt historisk fællesskab i disse lande. Det er os, der har
skabt den nordiske samfundsmodel på et værdigrundlag
af frihed, lighed og fællesskab.
Grundpillerne i den nordiske model er økonomisk styring, organiseret arbejdsliv og offentlig velfærd i et ansvarligt samarbejde mellem myndighederne og arbejdsmarkedets parter indenfor rammerne af en markedsbaseret, åben økonomi. Vi ved det godt, men hvor er det
dejligt at få det genopfrisket i ”Sørmarka-erklæringen”,
som vi vedtog på kongressen.
SAMAK er et vigtigt forum for diskussioner om fremtiden for denne samfundsmodel. Derfor har der i flere
år været arbejdet med et stort forskningsprojekt om
de udfordringer, den nordiske model står over for frem
mod 2030. Udfordringer er der nok af – de er ikke helt
ens i alle de nordiske lande, men der er en række fælles træk.
De seks store udfordringer:
• At producere – hvordan sikres lønsom produktion i
en global konkurrence?
• At arbejde – hvordan sikres beskæftigelse til at
bære velstand og velfærd?
• At organisere – hvordan sikres et godt organiseret
arbejdsliv og fortsat samarbejde mellem myndighederne og parterne på arbejdsmarkedet og mellem
parterne indbyrdes på virksomhederne?
• At tage vare på – hvordan tages der vare på levevilkår og medbestemmelse for sårbare grupper?
• At mobilisere – hvordan sikres tilslutning til de
socialdemokratiske partier og fagbevægelsen?
Disse udfordringer er fælles for os alle og skal løses ad
politisk vej. Politisk vej skal forstås som både parti og

Sveriges statsminister, Stefan Löfven.
Foto: Bjarne Kaspersen.
fagbevægelse. I ”Sørmarka-erklæringen” gives en lang
række svar på, hvordan vi kan arbejde med disse udfordringer – det er arbejdsopgaver, der ligger forude. Vi
har fælles udfordringer og vi skal løse dem i fællesskab i
samarbejde med hinanden.
Derfor var det også en glæde at se, at de øvrige nordiske
partier og fagbevægelsen var meget stærkt repræsenteret på kongressen. Der var taler af partilederne og faglige ledere fra hele Norden og de fleste af dem deltog i
hele kongressen. LO Danmark deltog også med en stærk
delegation, hvor Lizette Risgaard var en af mødelederne.
Jeg kunne godt have ønsket at vores delegation havde
haft større tyngde i form af ministre eller folketingsmedlemmer udover statsministeren, som var nødsaget til at
forlade kongressen efter at have holdt sin tale sent den
første kongresdag.
Jeg er glad for at have deltaget, men har et stærkt ønske
om, at vi som parti fremover vil opprioritere vores deltagelse i det nordiske samarbejde mellem partier og fagbevægelser med fuldt repræsentation og flere politikere i
delegationen.

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

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

LOs næstformand Lizette Risgaard.
Foto: Bjarne Kaspersen.
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Finanslov 2015

Lad os tage debatten

– Bedre sygehuse, mere velfærd og ingen nulvækst
Her er de vigtigste initiativer fra finansloven, som understreger, hvad den her regering vil:
Massivt løft af sundhedsområdet på 6,5 mia. kr.
• Bedre og hurtigere behandling af kræft og kronisk
syge
• Indsats mod overbelægning, så færre patienter skal
ligge på gangene
• Bedre forhold for fødende
• Større fokus på de svageste patienter.
Velfærdspakke til 1,6 mia. kr.
• Flere pædagoger
• Mere hjemmehjælp
• Bedre inklusion i folkeskolen.
Fradraget for faglige kontingenter fordobles
• Vi styrker den danske model og kampen mod social
dumping.
Ny kontantydelse til ledige
• Der indføres en kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse.
Kontantydelsen (der er på niveau med arbejdsmarkedsydelsen) sikrer, at personer der opbruger retten
til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015 vil være
sikret offentlig forsørgelse i op til tre år.
Kampen mod social dumping fortsætter
• Forstærket myndighedsindsats
• Styrket kontrol og stramning af regler
• Stop for piratkørsel
• Stop for social dumping på store infrastrukturprojekter.
Den gensidige forsørgerpligt for samlevende på kontanthjælp afskaffes
• Målrettede forbedringer for unge modtagere af kontant- og uddannelseshjælp.

Uddannelserne styrkes med 1,5 mia. kr.
• Penge til erhvervsskolerne, så det bliver mere attraktivt at blive faglært
• Rekordhøjt optag på de videregående uddannelser
finansieres.
Flere billige boliger
• Kommunerne får ret til at øremærke byggegrunde til
almene boliger
• 50-årige rentefrie lån til almene boligselskaber, så de
kan købe byggegrunde.
Flere job og mere vækst
•	30.000 danskere er kommet i arbejde det seneste år
• Fortsat højt offentligt investeringsniveau næste år
• Ny vækstplan med mere end 90 konkrete initiativer
• Beskæftigelsesreform med fokus på opkvalificering og
slut med nytteløs aktivering.
Den grønne indsats styrkes med 1 mia. kr.
• Mere økologi
• Flere midler til den grønne omstilling
• Styrket klimaindsats.
Med Løkkes nulvækst havde der ikke været en eneste
krone til de mange initiativer i finansloven, der forbedrer vores fælles velfærd. Den her finanslov illustrerer
derfor helt tydeligt, hvad den her regering kan og vil ved
ikke at føre nulvækst.
Helt frem til 2020 vil regeringen hvert år have 3 mia. kr.
mere til velfærd. Løkke vil derimod bruge de penge på
skattelettelser.

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf. 5572 1216
Sydost@danskmetal.dk

Af Birgit Nielsen

Det er fint, medlemmer kan mødes en gang om måneden
i Næstvedkredsen. Desværre bliver politik på landsplan
dog sjældent drøftet – og hvor skal vi så tage debatten?
Dagpenge-forhold, flygtninge, kontanthjælp, vækstpakker, skattepolitik. Alt sammen emner, der har fyldt godt
og stadig gør det i det offentlige rum. Hvortil kommer en
række flere. Emner, det ville være godt at få sat ord på
blandt andre socialdemokrater. Både for ens egen skyld,
men også så man hver især måske er bedre rustet til at
tage diskussionen op med andre uden for ”kredsen”.

tikere. Det giver ikke nødvendigvis grobund for et godt
Danmark fremover, vel tværtimod, efter min mening.
De sociale medier er steder, hvor livlig debat føres. De
skulle dog gerne suppleres op.
Vi er nogle stykker, der gerne vil være med i det praktiske omkring flere debat-møder. Måske vi så kunne
komme igang.

Fra mange sider lyder det, at ”vi ikke kan genkende os
selv i den politik, der føres” – altså at regeringen ikke
fører en socialdemokratisk politik. Hvilket vel heller
ikke kan være tilfældet, eftersom de radikale udgør den
ene del af regeringen.
Hvad er så egentlig en socialdemokratisk politik på kanten til år 2015? I en tid, hvor de forskellige kontinenter
får stadig mere med hinanden at gøre. Hvor Europa er
”den syge mand”, set fra vækstcentre andre steder på
jordkloden. Hvor børnetallet falder – vist også et problem i andre europæiske lande, og klima-forhold gør sig
stadig mere gældende, osv.
Lad os nu komme i gang med den slags debat. Alt for
meget er overladt til Dansk Folkeparti og liberale poli-

De er på mærkerne, når det
gælder kvalitet, rådgivning og levering.
Alt i profilbeklædning.
Kindhestegade 12G  . Næstved  . 30 70 16 85
www.mister-profil.dk  . mr@mister-profil.dk

Sydsjælland

FOA´s a-kasse

Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

www.facebook.com/MetalSydøst
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Kontakt
Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 5051 1997
naestvedkredsen@gmail.com

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, 2. th.
4700 Næstved
Tlf. 2944 9299
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Suså
Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 5764 6392
Mobil 4143 6392
kjmo09@privat.dk

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 2623 1678
lisbethhougaard@jubii.dk

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5151 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5584
Mobil 2173 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 3337 4051
min@trm.dk
Sms-tlf. 61 62 42 22

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej 37, lejl. 189
4700 Næstved
Tlf. 5573 7119
pan@nk-forsyning.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 5572 4006
gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 6464 0209
Mobil 2814 4017
christian.benzon@mail123.dk

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 2081 7322

DSU
Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
Tlf. 2328 3536
emilblicher@gmail.com

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 2966 3141

VVS I KØL I ENERGI

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

Aktivitetskalender
Dato

Lørdagsmøde

Aktivitetsudvalg

Hos Metal
3. januar			
Kl. 9.00-10.30
”En aften om økonomi”
Kl. 18.30 i Byrådssalen,
Teatergade 8

14. januar

7. februar
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Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

Kredsen

Partiforeningerne

Cafe Thorvald

