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Løkke har ikke ”klippet negle” længe og har ønsket at få det hele med
inden han sandsynligvis må afgive magten til den anden side af salen.
Både de og vi er klar til valgkampen, der kommer sidst på sommeren
eller i det tidlige efterår. Nu er det så spændende hvor mange politiske
balloner, der her i sommerferien bliver sendt af sted, og hvilke der hurtigt
bliver skudt ned. Allerede nu ser det ud til at de 2 regeringspartier er godt
i gang med at skyde hinandens balloner ned.
Venstre- og konservative borgmestre er i øjeblikket godt i gang med
at undsige VK-regeringens forlig med DF. – jo, det skal nok blive en hed
politisk sommer.
Borgmesterskiftet skete flot og uden dramatik. Carsten har lagt flot
fra start og vi bakker ham alle op. Vores byrådspolitikker bør vise at
tidsrummet op til næste kommunalvalg bliver brugt til tydeligt at markere
de socialdemokratiske forslag, der bliver fremlagt på alle niveauer. Gå
bare til den i byrådssalen, hvor et par byrådspolitikere alt for ofte slipper
af sted med kritik, der vist ret ofte udspringer af ”magtesløshed”. Det er
fint med det brede samarbejde, men ”tak for samarbejdet” bør ikke være
”en spand skidt i hovedet”
Lad mig lige dvæle lidt ved forløbet af det store skoleforlig, der
desværre ikke ser ud til at kunne holde problemerne på afstand uden
nogle få byrådsperioder. Forhandlingsmandat - hvad betyder det?
Jo, du forhandler på en gruppes vegne med deres fulde opbagning til
at nå et resultat. Kommer du tilbage fra forhandlingerne med et for
utilfredsstillende resultatet i forhold til det gruppen havde forventet, så
bakker man op om resultatet – men man vælger jo ikke nødvendigvis dig
som forhandler næste gang!
Skoleforliget blev ikke kønt og gav mange frustrationer, men vi
håber så at vores politikere magter at tilføre de ressourcer, der blev
peget på at ville blive frigivet til brug for mere undervisning og flere
undervisningsmidler.
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Tak til Sand efter 6 års indsats for Kurer
Vi siger dig tak for dit altid positive sind og arrangement for at gøre
bladet læseværdigt. Vi håber at du aktivt vil følge bladet og give dit besyv
med enten her i bladet eller direkte til redaktionsgruppen.

Formandens klumme

tømme postkassen, husk at give katten mad. Og så er der de
sidste beslutninger og ordrer, der skal uddeles – måske et par
regler og love og sådan noget. Husk at gøre det og det og det.
Det kan være svært at sige farvel.
Ida Marker,
kredsformand

Måske har statsministeren det
sådan lige nu?
Vi ved, hvad vi har…
Vi kender det alle sammen – den der ubehagelige
fornemmelse af at alle de andre sidder og stirrer på en og
venter på, hvad man nu vil sige eller gøre. Og at vide, at man
har en begrænset mængde af handlemuligheder – og når man
har truffet sit valg, så er der ingen vej tilbage. Når man har
skrevet under, sat sit kryds, trykket på knappen, så bestemmer
man ikke mere, hvad der skal ske – de sidder ikke og venter
på en. Nej, de starter i fuld fart, hvor man ikke længere kan
kontrollere dem, og ingen ved, hvordan det ender. Måske er
jeg ikke med mere?
Vi skal lige…
Vi kender det godt – på vejen ud af døren skal vi lige have
det sidste med. Måske har vi glemt noget, måske skal vi lige
skrive en seddel eller rette på et eller andet. Eller vi skal lige
give de sidste anvisninger, inden vi tager på ferie, husk at

Vi kan lige vente lidt…
Vi kender det godt – hvis man har ventet længe, næsten har
gjort det, men har tøvet mange gange, så kan det blive endnu
sværere at gøre det. Sværere at banke på døren, sværere at
ringe, sværere at trykke på knappen. Hvornår skal man gøre
det, når man ikke gjorde det for lidt siden? Eller ikke gjorde
det i går?
De bliver nok trætte af at vente…
Vi kender det godt – efter lang ventetid begynder man at se
på de andre. Nu må de da være trætte af at vente – og måske
falder de lidt i søvn. Måske går energien tabt og de begynder
at sidde og nikke lidt med hovederne, mens de kigger på mig
og venter. Så kan jeg overraske dem, overrumple dem – og så
går det alt sammen alligevel. Men hvem siger, at det ikke er
mig, der bliver træt i denne stirrekonkurrence?
Hvor svært kan det være?
Vi kender det godt – når man sidder ved siden af og venter
på, at en anden skal tage en beslutning. Så tænker man: Hvor
svært kan det være? Men jeg tror da på, at det er svært for
Lars Løkke at være statsminister, jeg tror, det er svært for ham
at tage en beslutning om at udskrive et folketingsvalg, jeg tror
han har bestemt sig og ombestemt sig mange gange……
Men det eneste vi ved, er at valget skal afholdes senest
13. november – og at vi er mange, der vil arbejde hårdt for
at befri Lars Løkke for at skulle træffe beslutning om at
udskrive flere!

Kom til lørdagsmøde
Den 1. lørdag i måneden kl. 9.00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Skår i glæden
Byrådsmødet den 26. april blev ikke nogen helt almindelig
oplevelse. På mødet skulle byrådet vælge ny borgmester
og viceborgmester, samt bekendtgøre den vedtagne nye
konstituering for diverse udvalg og disses formænd som
følge af borgmesterskiftet. Desværre blev dette ikke nogen
helt entydig succes trods flotte buketter til hovedpersonerne,
idet oppositionen benyttede lejligheden til at kritisere
flertalsgruppen, og i særdeleshed Carsten Rasmussen, for
gennem ikke mindst konstitueringen at have signaleret
manglende vilje til bredt samarbejde. Flertalsgruppen havde
ifølge oppositionen åbenbart bag lukkede døre besluttet alle
ændringerne til fordel for sig selv og uden rådslagning med
oppositionen. Med den begrundelse blev afstemningen da
heller ikke festpræget. 18 stemmer for Carsten Rasmussen,
13 undlod at stemme. Således er politik!
Glæden uden skår
Anderledes festligt blev det, da den afgående og tiltrædende
borgmester kunne fejre dagen ved en reception mandag
den 2. maj. Venner, bekendte, samarbejdspartnere, politisk
legekammerater, både lokale, regionale og nationale, var
til stede, da også den halve kommune troppede op for at
sige farvel til den gamle borgmester og goddag til den nye.
Efter at de første gæster var blevet modtaget, samledes man
udendørs, hvor garderhusarerne var linet op med major
Per Thuesen i spidsen. Flot fanfare, taler, og tak for den
flotte overraskelse. Gammel dansk til rytterne. Indendørs
stor buffet og diverse drikkevarer til alle fremmødte.
Kæmpegavebord til begge hovedpersonerne. Masser af
hyggesnak i salen. Der er jo altid nogen, man kender, og som
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man glædes ved at gense og sludre med igen. Klokken 1600
begynder talerrækken, som naturligt indledes af Henning.
Han taler om den epoke, der nu er slut, og om den ny, som
skal begynde. Han glæder sig over at se tilbage på de mange
år, hvor han har fået lov til at tage del i manges liv. Han
glæder sig over kampene, som blev udkæmpet i fællesskab.
Og over sejrene, som blev vundet. Han glæder sig over at
give staffetten videre til en borgmester og en viceborgmester,
som han er sikker på vil udgøre et stærkt par for Næstved
Kommune. Borgmesterkæden overrækkes og følges op af
Hennings formanende ord til Carsten: ”Brug ørerne mere end
munden”, hvilket giver anledning til stort bifald fra salen.
Carsten indleder sin tale med at pointere, at han lever eet liv,
vejmanden ER borgmester, og borgmesteren ER vejmand.
”Jeg er mærket af Næstved, og jeg vil mærke Næstved”,
fortsætter Carsten. Han har tre visioner for Næstved
Kommune, nemlig erhverv, oplevelser og uddannelser. Og
dem vil han blandt meget andet arbejde for. Han takker
Henning for forbilledet, han har været. For den sikre hånd,
hvormed han har styret kommunen i de mange år. Der var
indtegnet flere talere, blandt andre kommunaldirektøren,
andre borgmestre og naturligvis vort eget partis
kredsformand. En god og festlig afslutning på Hennings
borgmestertid, og en flot ramme om borgmesterkædens
overrækkelse til en ny. Det er mig personligt en stor glæde at
kunne få lov at referere denne begivenhed, hvor jeg så får lov
til at takke Henning for al den opmærksomhed og villighed,
har altid har ydet Kurer i sin tid som borgmester. Vi har aldrig
henvendt os forgæves til Henning. SJ

Det siger vores nye borgmester

Af Carsten Rasmussen,
Borgmester i Næstved

Det er ingen hemmelighed, at vores kommune har haft
vokseværk de seneste år. Vi er blevet større, og ligesom når
teenagere går gennem den fase af livet, hvor de pludselig
vokser meget hurtigt, er der nogle ting, der ikke helt hænger
sammen endnu. De af jer, der har børn i den alder, ved, hvad
jeg taler om. Og nogle af os husker med rædsel dengang, vi selv
var teenagere.
Det er på mange måder en overgangsfase, hvor kroppen,
organismen, skal samle sig og blive til en harmonisk helhed.
Men det tager lidt tid. Kigger man på en teenager, kan man
se, at lemmerne ser ud, som om de ikke helt passer sammen
endnu. Der er noget ukoordineret over det. Ben og arme ser ud,
som om de ikke helt kan finde ud af at gå i samme retning og
finde rytmen. Som om de er modstandere og ikke har opdaget,
at de faktisk er dele af en samlet helhed. Men hver kropsdel
har jo en funktion, og den fungerer bedst i samarbejde med de
øvrige dele. Det er delenes fælles indsats, som får kroppen til at
bevæge sig i den rigtige retning.
Sådan er det også med vores store kommune. Vi er ved
at finde samling på os selv. Alle jer i lokalområderne og

os i byrådet er dele af én organisme, der hedder Næstved
Kommune. Vi er alle sammen lige vigtige for, at organismen
kan trives og bevæge sig i den rigtige retning. En retning, der
peger mod vækst på erhvervsområdet, mod høj livskvalitet,
mod gode uddannelsesmuligheder og et rigt kulturliv. Dybest
set har vi alle sammen den samme opgave, nemlig at gøre hele
Næstved Kommune til det bedst mulige sted at være – både i
byen og i landdistrikterne.
Vi spiller ikke mod, men med hinanden. Det skal vi huske
på. Det lokale demokrati er vores samfunds vigtigste element.
Vi politikere, der sidder og skal træffe beslutninger, har brug
for at høre jeres stemme. I er ambassadører – både for hele
kommunen og for jeres lokalområde. I giver mig og mine
kolleger og folk i forvaltningerne et bedre beslutningsgrundlag,
når vi skal træffe beslutninger i kommunen for kommunen.
Derfor er I en del af kommunens visionsarbejde. I kan byde
ind med oplysning om og forslag til, hvordan vi bedst muligt
opfylder visionerne i jeres respektive områder. Områder, som
også hver især er en del af den samlede helhed.
Vi er stadig teenagere med ukoordinerede ben og bumset hud,
ja, men fordelen ved at være teenager er også, at man tør prøve
nye tanker af. Man har gå-på-mod og energi til at forandre
verden. Man lader sig ikke feje af banen og tror på sig selv. Jeg
tror på os, på vores lokale fællesskab.
Jeg glæder mig til vores dialog og vores samarbejde
i fremtiden, og til at vi kan gro og blive en voksen og
velfungerende storkommune.
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Ingen job og uddannelse
i VKO´s 2020-aftale

Af Lars Andersen, direktør i
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Der er bred enighed om at skabe balance i de offentlige kasser i
2020. Det vil kræve en styrkelse af de offentlige finanser på ca. 47
mia. kr. i 2020 at nå det mål.
Chancen for succes med at sikre målet i 2020 starter med at sikre, at:
• Danmark på kort sigt kommer ordentligt ud af den økonomiske
krise.
• Alle unge får en uddannelse, så kvalifikationer matcher krav på
fremtidens arbejdsmarked på det mellemlange sigt.
• Reformer, der på længere sigt skaber balance mellem offentlige
indtægter og udgifter samt sikrer større arbejdsudbud og velstand.
Regeringens fokus i den økonomiske debat er alene på det lange
sigt. Hvorfor? Fordi regeringens økonomiske plan med historisk
store besparelser bl.a. på uddannelsesområdet modarbejder de to
første trin i ovenstående tretrinsraket.
Første trin i tretrinsraketten er, at dansk økonomi skal ordentligt
ud af den økonomiske krise. Efter en historisk stor nedtur for dansk
økonomi er der klare tegn på, at bunden på arbejdsmarkedet er nået,
men udsigten for beskæftigelsen de næste par år er kun en beskeden
stigning. Derfor skal både de offentlige og private investeringer op,
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så beskæftigelsen kan få en kick-start på samme måde som Nyrup
gjorde det i 1993.
Regeringens vej med at forsøge at spare sig til mindre offentlige
underskud har den konsekvens, at det dæmper aktiviteten i
samfundet og koster arbejdspladser.
Andet trin i tretrinsraketten er uddannelse til alle unge. Trods
bred enighed i Folketinget om at 95 pct. af de unge skal have en
ungdomsuddannelse i 2015, får en femtedel af de unge ikke en
uddannelse, og sådan har billedet været siden 2000. Regeringens
svar er her at spare over 5 mia. kr. på uddannelse og forskning frem
mod 2011!
Fremskrivninger af arbejdsstyrken frem mod 2020 viser, at
vi inden for de næste ti år får en massiv mangel på uddannet
arbejdskraft. Manglen på uddannet arbejdskraft kan få alvorlige
konsekvenser for udviklingen i dansk økonomi i form af tabt
velstand. Danmarks fremtidige vækst og velstand kommer ikke
af sig selv, men skal skabes igennem en fremsynet og målrettet
investering i en bedre uddannet arbejdsstyrke. Uddannelse er kort og
godt den vigtigste vækstmotor, vi har i økonomien.
Tredje trin i raketten er reformer til at øge arbejdsudbuddet. Her
ønsker regeringen at forringe efterlønnen og sætte pensionsalderen
op, selvom et bredt flertal i Folketinget i 2006 vedtog at hæve
folkepensions- og efterlønsalderen fra 2019 og frem. Nu skal
efterlønnere betale én gang til for regeringens ufinansierede
skattelettelser og fejlslagne økonomiske politik siden 2006.
Det er naturligvis vigtigt at øge arbejdsudbuddet, men det
kan ske på andre måder end ved at forringe efterlønnen og sætte
pensionsalderen op, nemlig via en højere årlig arbejdstid. Det giver
dog ikke mening at øge arbejdsudbuddet før der skaffes flere jobs
og de unge får en uddannelse. Derfor er de to første trin i raketten
forudsætning for tredje trin.

Ligestilling eller ej?
Joachim Slot Petersen, medlem af Kurers redaktion

I disse tider er det jo bekendt for mange unge og for deres forældre,
at deres børn har vise problemer med at finde en læreplads/elevplads.
Det er jo ufattelig tragisk. For vi skal jo have gang i væksten og
tilbage på skinnerne igen. Det er jo det regeringen snakker så meget
om. De udtaler sig, at det går fremad men hvor? De udtaler også, at
vi skal gå mere målrettet efter, at få udviklet en masse mennesker, så
vi kan komme hurtige tilbage på rette kurs.
Jeg mener, at politikerne burde tage dette mere alvorligt og
synes generelt det er skræmmende, at der er så meget mangel på
lærepladser. Det, der kan undre mig mest, er at vi snakker så meget
om, at vi går ind for ligestilling eller gør vi? For enten om man er
kvinde eller mand, så vælger man at gå ind i et fag, der meget gerne
skulle være pga. interesse og for at man vil gå den vej som man
føler, er det rette.
Hvorfor er det så at mænd har større chancer for at komme ind
i et ”pigefag”, men for det meste er det omvendte ikke tilfældet
for kvinder. Det jo ikke ligefrem det bedste budskab at sende ud
om ligestilling. Stigning på forskelsbehandling mellem kønnet har
selvfølge ændre sig en del.
Men er det rimeligt at en fagforening ikke kan gøre noget ved
problemet, når vi så vidt mulig gerne vel have ligestilling.
For den enkle person skal jo vælges ud fra de kvalifikationer som
den person har. Så hvorfor afvise et bestemt køn, når vi skal have
gang i væksten. Kan det være rigtigt?
Jeg har desværre et godt eksempel på Tivoli som valgte at afvise
en ung fornuftig klog pige, som har taget en handelsuddannelse
og fået et godt gennemsnit i skolen. Hun valgte at tage

Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub kæmper for
arbejderbevægelsens indflydelse på medieområdet.
Klubben er en af Danmark ældste og blev startet for
85 år siden og derfor skal dette jubilæum fejres
af medlemmerne, hvilket sker som omtalt nedenfor.
85 års jubilæumsfest
i Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub
for Næstved & Omegn
afholdes lørdag den 27. august 2011, kl. 18-23
i festsalen hos 3 F, Holsted Park 29 i Næstved
Jubilæumsfesten indledes med fællesspisning af
følgende menu:
Forret: Lakseroulade.
Buffet: Glaseret skinke, kalkunbryst, lam, flødekartofler,
krydderkartofler, broccolisalat m.m.
Kaffe og småkager.
Tilmelding til Annie på tlf.55 72 56 21 eller pr. mail
anniekaj@stofanet.dk senest 6. august 2011.

kokkeuddannelsen. Efterfølgende er problemet bare, at Tivoli ikke
vil havde at hun skulle tage lærerpladsen hos dem, hvorfor? jo fordi
hun er en pige.
Pigens historie er, at det hele startede med at hun så et opslag på
sin skole om en læreplads som kokkeelev i Tivoli. Hun kontaktede
stedet, og de lavede en aftale om at hun skulle komme til jobsamtale
dagen efter.
Hun følte at samtalen var gået vellykket, og at der var store
chancer for at hun ville få den lærerplads. Køkkenchefen nævnte dog
at der ikke havde været nogen piger som kunne klare jobbet, da det
er et fysisk hårdt job. Men at han ikke ville lade dette være hende
til nogen ulempe. De aftalte at han skulle ringe dagen efter, når han
havde haft alle til samtale.
Han ringer tilbage og fortæller hende at hun ikke kan få jobbet
fordi hun er en pige, selvom hun var den bedste af dem som var til
samtale, vil køkkenchefens chef ikke have piger!
Hun fortæller, at selv at hun blev utrolig sur og skuffet over
behandlingen og at hun havde spildt tiden, og kan ikke forstå
forløbet, når køkkenchefen på forhånd faktisk vidste sin chefs
holdning om det med piger. Efter at hun havde tænkt over det, valgte
hun at kontakte ham og forklarede, at hun ikke synes det var en fair
måde at gøre det på, slet ikke overfor de næste piger, som kommer
til samtale hos ham. Han forklarede, at han godt kunne forstår, hvad
hun fortalte ham, men at han desværre ikke kunne gøre noget ved
det. Hvorefter han siger lige inden de afslutter samtalen, at han ville
gemme hendes nummer, hvis en af elverne hopper fra. Det er da
underligt at han vil gemme hendes nummer, når hun alligevel ikke
kan blive ansat, fordi hun er en pige og allerede er blevet afvist en
gang. Nogle uger efter kontakter hun sin fagforening, de fortæller at
de desværre ikke kan gøre noget ved det.
Kan det virkelig være rigtigt?

Aftenens program:
Kl. 18.00-20.30: Velkomst, sang, spisning – herunder
taler, samt kaffe og småkager.
Kl. 20.30-21.30: Foredrag ved forfatter og debattør
Henning Tjørnehøj, som i 27 år var
konsulent i Fagbevægelsens Forskningsråd under LO. Han mener, at det
er vigtigt at have en grundig historisk
viden, hvis man vil have indflydelse på
udviklingen.
Kl. 21.30-23.00: Selskabeligt samvær. Næstveds
nyudnævnte borgmester Carsten
Rasmussen leverer den musikalske
underholdning.
Pris pr. kuvert. Kr. 250,- for medlemmer og
kr. 350,- for ikke medlemmer.
Der inviteres ikke-medlemmer med til jubilæumsfesten,
så hvis du har en god veninde, ven eller venner som du
gerne vil have med til festen, så har de to muligheder.
Betale kr. 100,- mere pr. kuvert eller blive medlem af
klubben for et kontingent på kr. 125,- om året
7

1.maj

DSU ved formand Nicolai Røge leverede en indholdsrig tale,
der viste at næste generation er klar til at fortsætte kampen
mod et bedre samfund.

Carsten holdt sin første 1. maj-tale som ny borgmester

Gæster fra Serbien holdt et festligt indslag med en folkedans

Ole Sohn, SF sluttede som sidste taler dagen af

Efter kl.10 da Hennings ”borgmestertale” var annonceret var salen fyldt med mindst det dobbelte antal tilhørere. Det blev et
brag af en tale, der fik salen op af stolene og en flere minutter kraftig klapsalve fulgte - både som en reaktion på talen, men
også et udtryk som tak for en flot indsats som byrådsmedlem og borgmester siden 1974.
(Enhedslisten 7 repræsentanter var ikke ”store nok” til at rejse sig sammen med alle os andre.)
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“Rehab i eget hem”

John Lauritzen, formand for
Omsorgsudvalget

Eller på dansk: ”Rehabilitering i eget hjem” var tema for en
vellykket studietur i marts måned til Östersund Kommune i
Sverige.
Jeg var sammen med personale fra både ældre- og
sundhedsområdet.
Og vi ønskede ved selvsyn at få inspiration til at lave en
Næstved-model i ældreplejen - en model for optræning af den
ældre til at kunne mestre daglige gøremål i hjemmet på så
højt et niveau som muligt.
Det skulle give den ældre et bedre liv, men også kunne
frigøre personale til at løse andre og mere krævende opgaver.
Erfaringerne fra Östersund skal bruges til at rulle et
projekt ud om hverdagsrehabilitering udfra en model, der
inddrager alle aktører (visitation, madservice, pleje, praktisk
bistand, overgang fra sygehus til hjem, hjælpemiddel osv.).
Det er mere omfattende end den kendte Fredericia-model,
og eftersom Östersund Kommune allerede har drevet
hjemmerehabilitering i 10 år, var det vigtigt at drage deres
erfaringer ind i projektplanen.
I Östersund deltog vi i et givende heldagsmøde med
projektleder Maritha Markussen, hvor det var rigtig
interessant at høre om deres erfaringer, også på lang sigt. Vi
fik en god introduktion i forløbet og havde også dialog med
repræsentanter for de forskellige medarbejdertyper.

Hvad er det helt konkret, der er målet i Östersund?
Jo, hjemmerehabilitering er indsatser i borgerens hjem og
nærmiljø med henblik på, at borgeren skal kunne udvikle,
genoprette, vedligeholde eller være i stand til at forsinke en
forringelse af sine evner!
Det gode forløb kræver:
·    Der skal være dialogbaseret visitation mellem borger, drift
og visitation
·    Udgangspunktet er altid borgernes ønsker!
·    Det er essentielt for gode langtidsresultater, at træningen
foregår i hjemmet.
·    Intet af det kan gennemføres uden nærledelse
- der er ingen nemme genveje.
Fra 1. juli forventer jeg, at vi går i gang i Næstved. Det vil
koste investeringer i starten, men på langt sigt kommer pengene
hjem igen. Og det vigtigste: borgeren får øget sin livskvalitet
ved at blive mere selvhjulpen, vores medarbejdere får nye og
spændende opgaver, og vi får frigjort hænder til andet arbejde.
Men borgeren og medarbejderen skal også ”aflære” nogle ting,
fik vi at vide:
Borgeren skal ikke længere forvente at blive serviceret og
dermed gjort passiv.
Og medarbejderen skal holde op med at gøre tingene for
borgeren, men skal i højere grad være den der hjælper, støtter og
opmuntrer den ældre til at klare tingene selv.
Endelig skal vi som kommune ikke klatte genoptræning væk
med få timer spredt ud over måneder og år, men i stedet skal
der ske en meget intensiv træning over en kortere periode; alt
sammen tilrettelagt af fagpersoner i tæt samarbejde. Og dette
samarbejde skal udvides til at gælde SOSU-personalet, som
får en vigtig rolle med at fastholde træningen efter en kort
introduktionsfase.
Jeg glæder mig til at komme i gang - og til ved en senere
lejlighed at få lov til her at fortælle positivt nyt om initiativet, der
også har været til høring i Ældrerådet.
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NK-Forsyning A/S
- en kommunal forsyningskoncern
Af Per Andersen, medlem af Kurers
redaktion

Med virkning fra 1. januar 2009 blev Næstved kommunes
forsyningsafdeling, omfattende el-, vand- og kloakforsyningen,
omdannet til en forsyningskoncern bestående af 6 aktieselskaber
med tilsammen 70 ansatte. Selskabsdannelsen var ikke
et resultat af lokalpolitiske ønsker, men en konsekvens af
en række lovgivningsinitiativer fra Folketingets side. Den
nydannede forsyningskoncern består af et holdingselskab, NKForsyning A/S, som ejes 100 % af Næstved kommune, og som
udgør moderselskabet i koncernen. Holdingselskabet ejer de
øvrige 5 selskaber: Et serviceselskab, NK-Service A/S, og 4
driftselskaber, NKE-Elnet A/S, NK-Vejlys A/S, NK-Spildevand
A/S og NK-Vand A/S. Koncerndirektionen består af 3 personer:
Flemming Hansen, som er direktør for NK-Forsyning og
NK-Service, Bjarne Andreasen, som er direktør for NKEElnet og NK-Vejlys, og Peter Hougaard, som er direktør for
NK-Spildevand og NK-Vand. Holdingselskabets bestyrelse er
udpeget af Næstved Byråd. Per Andersen er bestyrelsesformand i
NK-Forsyning A/S.
NK-Service A/S er som navnet antyder et selskab, som
servicerer de øvrige selskaber i koncernen. Alt personale i hele
koncernen er formelt ansat i dette selskab, som primært varetager
alle økonomi- og sekretariatsfunktioner, herunder opkrævning
af forbrugsafgifter, for hele koncernen. Serviceselskabets andel
af personalet samt koncerndirektionen udgør 13 personer.

Serviceselskabet havde i 2010 en nettoomsætning på 52 mio.
kr. og en egenkapital på 11 mio. kr. Svend W. Jensen, teknisk
direktør i kommunen, er formand for bestyrelsen. Der er 2
medarbejderrepræsentanter i Serviceselskabets bestyrelse.
NKE-Elnet A/S driver elforsyningen, såvel anlæg som drift, i
den gamle Næstved købstadkommune. I resten af storkommune
står SEAS-NVE for elforsyningen. NK-Vejlys A/S står for
anlæg og drift af vejbelysnings- og lyssignalanlæg i hele
storkommunen på kontrakt med Næstved kommune. Personalet i
de 2 elselskaber udgør 17 personer. NKE-Elnet havde i 2010 en
nettoomsætning på 49 mio. kr. og en egenkapital på 101,5 mio.
kr. Vejlysselskabet havde en omsætning på 19 mio. kr. og en
egenkapital på 93 mio. kr. Per Andersen er bestyrelsesformand
i NKE-Elnet og Michael Rex i NK-Vejlys. Der er 2
brugerrepræsentanter i hver bestyrelse.
NK-Spildevand A/S er koncernens største driftselskab.
Det anlægger og driver kloakledningsnet, pumpestationer,
regnvandsbassiner og renseanlæg i hele storkommunen.
Selskabet har 28 ansatte. NK-Spildevand havde i 2010 en
nettoomsætning på 115,5 mio. kr. og en egenkapital på 1,1 mia.
kr. Hanne Møller er formand for bestyrelsen, hvor der også
indgår 2 brugerrepræsentanter.
NK-Vand A/S anlægger og driver vandforsyning til ca.
halvdelen af storkommunens indbyggere. Vandforsyningen råder
over 2 store vandværker (Hjelmsølille og Pindsobro) og flere
mindre anlæg og beskæftiger 12 medarbejdere. NK-Vand havde
i 2010 en nettoomsætning på 21 mio. kr. og en egenkapital på
189,5 mio. kr. Bestyrelsesformand er Johnny Sørvin. Der er også
her 2 brugerrepræsentanter i bestyrelsen.

Organisation
Ialt 70 ansatte pr. 1.8.2010
Direktion
Flemming Hansen Peter Hougaard Bjarne Andersen
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IT

Økonomi/sekretariat

Driftleder Jens Mørch
1 ansat

Økonomichef
Bent Blom Larsen
9 ansatte

Vand

Spildevand

Elnet

Vejlys

Driftleder
Steen Rasmussen
12 ansatte

Driftleder
Rebecca Jensen
Driftleder Knud Hansen
Driftleder Leif Nygaard
28 ansatte

Driftleder Ole Jensen
17 ansatte

Ansatte som i Elnet
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Magnus Heunicke

Valgfeberen slået ned
Rygterne om valgudskrivelse drev ned ad væggene på
Christiansborg i de sidste dage af maj måned. I dag ved vi,
at Venstre fik lavet et utal af hemmelige meningsmålinger i
de uger, men da ingen af dem var bare i nærheden af at vise
flertal til VKO-partierne, tøvede Løkke for længe, og til sidst
blev det for sent.
Det er endda blevet afsløret, at statsministeren bestilte
analyser af danskernes ferievaner for at finde ud af, hvornår
sidste frist var for at kalde vælgerne til stemmeurnerne, før
de drog af sted på ferie. Men han havde altså ikke modet til at
møde vælgerne, da det kom til stykket.
Nu får vi i stedet et efterårsvalg, så vi må bare holde os
parate til den dag, han tør trykke på knappen.
Danmark er gået i stå
Mens vi venter på folketingsvalget, er det desværre mere og
mere tydeligt, at Lars Løkkes håndtering af krisen er den helt
forkerte medicin.
Vi har altid haft det grundsynspunkt, at de borgerliges
politik er socialt skæv, dybt uretfærdig og giver alvorlige
konsekvenser for alle andre end de 10 procent rigeste af
danskerne. Er der virkelig grund til at dele så mange
milliarder ud til Champagne-Danmark langs Strandvejen,
mens det store flertal af befolkningen mærker nedskæringerne?
Som om det ikke var nok, viser de økonomiske nøgletal nu,
at Danmark som følge af regeringens nedskæringspolitik stadig sidder uhjælpeligt fast i krisen. Mens der i de fleste andre
europæiske lande er tegn på bedring, har vi på ny minusvækst
i Danmark, og dermed er den danske økonomi på linie med
Japans, der slikker sårene efter de alvorlige jordskælv.
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I Danmark har vi ikke haft naturkatastrofer. Men vi har haft
en regering, der har lagt en katastrofal kurs for Danmark, og
derfor brænder vi socialdemokrater efter at overtage roret og
sætte gang i Danmark igen med arbejdspladser, uddannelser,
velfærd og vækst.
Følg valgkampen live på SMS
Flere og flere melder sig til vores nye SMS-service, der gør
det muligt at få de sidste nye valgkamp-nyheder fra Næstved
direkte på mobilen.
Alt du skal gøre er at sende en SMS med teksten ”S Magnus” til 1241, og så vil du en gang om dagen i de 21 dage,
valgkampen varer, modtage en gratis SMS med seneste nyt
om vores lokale valgkamp.
SMS-tiltaget er en af nyskabelserne, som vi håber vil blive
taget godt imod i valgkampen 2011.
Tomme sygehusløfter
De seneste måneder har især to partier forsøgt at fiske i rørte
vande her i Næstved. Jeg tænker på Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, der hver især på forsiden af Sjællandske i
bombastiske vendinger lovede os, at de ville kæmpe for Næstved
Sygehus.
Da de to partier sad med de afgørende mandater i mange af
de forhandlinger, regeringen sad midt i, blev der her i Næstved tændt et lille håb om, at den katastrofale beslutning om at
neddrosle Næstved Sygehus kunne gøres om. Her i Sjællands
geografiske og befolkningsmæssige midtpunkt er vi stadig i
chok over, at nogen kan finde på at tage vores sygehus fra os, og
jeg ved, at Carsten Rasmussen og de øvrige socialdemokrater i
byrådet arbejder stenhårdt på at sikre nye, blivende funktioner til
Næstved Sygehus også efter 2020.

Inden for murerne
Magnus Heunicke tager
Kurérs læsere med ind bag
Christiansborgs tykke mure
og skriver om stort og småt
fra kulisserne i dansk politik
anno 2011.

Denne lokale kamp er der også brug for, for som så mange
gange før blev det afsløret, at løfterne fra DF og Kristendemokraterne var lige så tomme som resten af deres politik. Når
det kom til stykket, fik de to partier nemlig ikke så meget som
en krone hjem til Næstved Sygehus. Ikke en akutfunktion, ikke
en skadestue, ikke en fødegang fik vi ud af deres løfter. En pinlig
sag for Pia Kjærsgaard og Per Ørum Jørgensen.
Op på jernhesten
Med min arbejdsplads mit i København bruger jeg sammen
med mange andre pendlere fra Sydsjælland rigtig meget tid på
transport hver dag. Men i min kalender er der også mange møder
rundt om i hovedstaden, og for både at spare tid og få noget frisk
luft, gør jeg og mange af mine kolleger ofte brug af Folketingets
cykelservice.
På billedet her er jeg sammen med min kollega fra det nordjyske, Bjarne Laustsen, sprunget på et par jernheste og hjulet til
et debatmøde i klimatænketanken Concito. Så var vi også sikre
på, at vi ikke brugte noget CO2 på vores vej derhen.
Et kig i mailboksen
Som folketingsmedlem modtager jeg hver dag ca. 100-150
mails. Det er en daglig kamp at komme igennem dem alle og
få dem håndteret ved hjælp af mit lille, dygtige team af medarbejdere. Men opgaven ville være komplet umulig at løse,
hvis ikke vi havde et effektivt spam-filter på Christiansborg.
På en normal arbejdsuge modtager Folketinget nemlig i alt
1,2 millioner mails. Langt de fleste af dem indeholder virus
eller er det rene spam, nemlig 85 procent. De bliver sorteret
fra hurtigt og effektivt.
Tilbage er så 155.000 mails, som altså er rene indholdsmails uden hverken spam eller skadelige koder. Denne

enorme mailmængde rummer for mig at se både fordele og
ulemper.
Fordelen er, at der er blevet kortere mellem den enkelte
borger og politikerne på Christiansborg. Det er godt for den
demokratiske debat. Men ulempen er selvsagt, at mailmængderne efterhånden er så gigantiske, at det bliver menneskeligt umuligt at læse og svare på dem alle, og så er vi jo
lige vidt.
Min mailadresse er i øvrigt smahe@ft.dk. Her er du altid
velkommen til at skrive en kommentar eller et spørgsmål om
en politisk sag. Men jeg håber på forståelse for, at der kan gå
nogle dage, før du får svar.
Om ad bagvejen
Når vi folketingsmedlemmer fortsætter mødeaktiviteten frem
til juli måned, bliver det lidt mere besværligt at komme ind
bag murene. Hovedindgangen ved den berømte store trappe
er nemlig lukket i løbet af sommeren på grund af byggearbejder i Indre- og Ydre Hal helt frem til september, så vi må ind
ad bagvejen.
Ombygningen skyldes, at vagtpersonalet skal have bedre
arbejdsvilkår. De sidder i dag klemt inde i et lille bur, hvor
det kan være svært overhovedet at kommunikere med de
besøgende. I samme ombæring opgraderes sikkerheden yderligere, så folketingets indgang faktisk kommer til at ligne
check-in i en mindre lufthavn.
Det er altid trist, synes jeg, når folkestyret skal indrette sig
efter de få med onde hensigter i stedet for de mange, der har
et oprigtigt ønske om at følge lovenes tilblivelse på Christiansborg.
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De seks socialdemokratiske lokalforeninger i Næstved Kommune

+ Lokalforeningen i gl. Suså Kommune
+ Lokalforeningen i gl. Holmegård Kommune
+ Lokalforeningen i gl. Fladså Kommune
Distriktindelingen er udtryk for medlemmernes naturlige tilholdssted,
men medlemmerne er naturligvis velkommen til at tilmelde sig den lokalforening de ønsker.
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Næ

Næstved Begravelsesforretning

Næstved
Begravelsesforretning
Ringstedgade
52, tlf. 55 72 31 12
Vi træffes
Ringstedgade
52, tlf. 55 72
31 12døgnet rundt
Holmegaard,
Fuglebjerg,
Næstved
Begravelsesforretning
- aftaler gerne i hjemmet
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
Holmegaard,
Fuglebjerg,
Ringstedgade 52, tlf. 55Næstved
72 31 12
HK Næstved tlf.- Slagelse
55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
mindeværdig afsked.
Begravelsesforretning
Holmegaard,En personlig ogFuglebjerg,
EnAftaler
personlig
og mindeværdig
afsked.
Ndr. Farimagsvej
16
træffes
gerne
i hjemmet.
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45
32 05
Aftaler træffes gerne
i
hjemmet.
55 72 31 12
Ringstedgadeafsked.
52
En personlig og mindeværdig
4700 Næstved
4700
Næstved
Aftaler træffes gerne
i hjemmet.
Næstved
afdeling
Christiansen
Tina Christensen
Tlf. 33 64 37Erik 20
· Fax 33
64 37 77

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

www.begravelsedanmark.dk
www.begravelsedanmark.dk
En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
Tidligere
Dansk
Ligbrænding
Tidligere
Dansk
Ligbrænding

Erik Christiansen
Erik
Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
GLUMSØ
BOGTRYKKERI
A/S
Tidligere Dansk Ligbrænding
Erik Christiansen

Din Tryksagspartner

Erik C

Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Socialdemokraterne

Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36

Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
Ø s tVinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
e rg a d e 1 7 b | 4 1 7 1 G l u m s ø | T l f . 5 7 6 4 6 0 8 5
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
w w w. g b t r y k . d k | g b t r y k @ g b t r y k . d k
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

www.soc-naestved.dk
Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Annonce
Annonce
Annonce
i Kurer
Sydsjælland
ii Kurer
Kurer

Næstved
Næstved
Svends
Møbler

KanalvejNæstved
1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

FOA´s a-kasse

E

Bataljonsvej 3, 4700
NæstvedFagforening
Malernes
Svends
Møbler
Telefon 4697
2800
· Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen
4697 2799 –19,
e-mail:
Hvedevænget
4700sydsj@foa.dk
Næstved
E-mail:
naestved@ide.dk
Kanalvej
1, Næstved,
tlf. 55 72 20 75
Svends
Møbler
Tlf. 55 72 72 82
naestved@ide.dk
Kanalvej 1,E-mail:
Næstved,
tlf. 55 72 20 75
Mail: wip@maler.dk

E-mail: naestved@ide.dk
Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark
Forbundet Træ-Industri-Byg
Gl.
Holstedvej 22
i Danmark
4700
Næstved
Forbundet
Træ-Industri-Byg
Gl.
Holstedvej
Tlf.
88
18 68 9022
i4700
Danmark
Fax. 88Næstved
18 68 98
Tlf.
18 68
90 22
Gl. 88
Holstedvej
Danmarks
bedste
fagforening
Bedre løn og job
Fax.
88
18
68
98
4700 Næstved
Bedre
løn og 16,
job1. sal, 4700Danmarks
Riddergade
Næstved bedste fagforening
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Sektion Næstved og Omegn

Næstved

Banegårdspladsen 2, 4700
Tlf.Næstved
88 18 68 90
Tlf. 55
81
55 72
72 11
1179,
79,fax
fax55
5572
72Fax.
8111
11
88 18 68 98

Danmarks
bedste fagforening
Svends
Møbler

Bedre løn og job

Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk

19
19

15

Billedrapportage
fra Rød Rock

En DSU-succes med omkring 400 tilhørere.

16

Holsted Park
Park 29
29
Holsted

HK Næstved
Næstved -- Slagelse
Slagelse
HK
Ndr. Farimagsvej
Farimagsvej 16
16
Ndr.
4700 Næstved
Næstved Holsted Park 29
4700
Næstved
afdeling
Tlf. 33
33 64
64 37
37 20
20Næstved
Fax 33
33 afdeling
64 37
37 77
77
Tlf.
·· Fax
64
GLUMSØ BOGTRYKKERI
BOGTRYKKERI A/S
A/S
GLUMSØ
Din Tryksagspartner
Din Tryksagspartner

Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade
Årsberetninger – Fagblade

HK Næstved
- Slagelse
Sydsjælland
Socialdemokraterne
Ndr. Farimagsvej
16
FOA´s a-kasse
Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
4700 Næstved
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf.2800
55 75
75
11
36afd. 4697
Telefon 4697
· Fax11
faglig
2801
4697
e-mail:
afdeling
Tlf.
55
36
Tlf. 33
64· Fax
37a-kassen
20Næstved
· Fax
332799
64 –37
77 sydsj@foa.dk
www.soc-naestved.dk
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Annoncér i Kurer
Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Socialdemokraterne

Store annoncer
(1/4)
Banegårdspladsen
2, 4700 Næstved

550
pr.11
nummer
Tlf.
55kr.75
36 Sektion

www.soc-naestved.dk
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GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S
Din Tryksagspartner
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved
og Omegn
Malernes Fagforening

Malernes Fagforening
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Hvedevænget
19, 4700
Næstved
| TNæstved
s t e72
rg a 81
dHvedevænget
e 111
7 b | 4 1 7 1 G 19,
lumsø
lf. 57 64 60 85
4700
5516-17
72
11 79, faxØ55
Kurer udkommer
6 onsdag
gangeTlf.
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Partikontoret
er bemandet hver
fraom
kl.
Tlf.
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| g72
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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

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: lwe@sosu-naestved.dk

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 55 54 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

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

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: aks@mail1.stofanet.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09
Mobil: 29 43 12 17
E-mail:
christian.benzon@privat.dk

Indbydelse
Socialdemokraterne
i Næstved afholder
Konference om
folketingsvalgkamp 2011
Lørdag den 13. august
kl. 10.00 til 14.00
I vores nye parti-lokaler
i Riddergade 16
Vær med til at lægge
vinderstrategien,
der skal bane vejen
for en rød sejr
ved folketingsvalget.
Alle medlemmer
er velkomne!

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
55 72 73 22

DUI Leg og Virke
Musvågevej 1
4700 Næstved
Carina Andersen
Tlf.: 22 27 24 96
Mail: naestved@dui.dk

