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Foråret og sommeren har tydeliggjort, at vores parti lider i 
meningsmålingerne. Det virker som om vore politikere ligger 
under for de mange spin og taktiske overvejelser, der produc-
eres af de professionelle rådgivere, som de alle omgiver sig 
med. Jeg efterlyser mere umiddelbarhed – ærlige udspil der 
udtrykker hvad den enkelte mener og som de kan stå ved. Det 
er tydelig for mange af os, at der manglet et vist mod til at føre 
sine meninger frem.

Det var helt befriende her i forsommeren, hvor Henrik Sass 
Larsen tog bladet fra munden og gav igen overfor Enhedslis-
ten. Så hvorfor ikke følge efter med noget pondus overfor 
Venstre og Dansk Folkeparti? Som et partimedlem udtrykte 
under et møde ”lad os få et socialdemokratisk ”tæskehold””. 
Hvorfor være bange for at støtte fagbevægelsen, når den er 
trængt? Venstres udsagn om at genindføre fuldt fradrag for 
fagforeningskontingent var, som at betale ”blodpenge” for 
LO´s støtte i valgkampen. Dette skal vi bare ignorere. Mon 
ikke der kommer tegn på at Venstre har benyttet Mafiosome-
toder i forbindelse med Helles skattesag?– undersøgelsen af 
lækagesagen fra skatteministeriet vil nok afsløre Venstres 
fornemmelse for magtfuldkommenhed i deres sidste regering-
sår. 

Skattereformen vil sikkert give skattelettelse til de mange, 
men også helt sikkert mest til de, der har de største indtægter. 
Reformen viser den rette vej, men hvorfor vi ligger under for 
den evindelige hylen om skattelettelser er svær at forstå. Jeg 
husker en udtalelse fra en person der sagde noget i retning af 
” jeg håber aldrig jeg bliver så rig, at jeg ikke føler, at jeg har 
råd til at betale skat”.

 Udtalelsen kunne give eftertanke om ret så mange burde 
overveje, hvad solidaritet i samfundet er for noget.
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Det er ikke nemt 
at være socialdemokrat!
Det er vist efterhånden en sætning, som er blevet gentaget mange 
gange i mange forskellige sammenhænge – men det er altså 
stadig sandt. 

Vi socialdemokrater er ikke sat i verden for at have det nemt!
Sådan kan fortsættelsen lyde, og det er jo også sandt.
Dette nummer af Kurer rammer vores postkasser i september 

måned, hvor den politiske sæson er startet op igen, og der gøres 
klar til åbningsdebat i Folketinget og forhandles på livet løs om 
finansloven. Jeg ved ikke, hvad det ender med, men jeg ved, at 
det bliver svært at ”lande” en finanslov. Det bliver svært af flere 
grunde: der er ikke meget at rutte med, økonomien er stram, 
den store økonomiske krise er ikke overstået, der er følger af 
skattereform, dagpenge, trepartsforhandlinger og gamle forlig 
- der er mange forskellige interesser, der skal afbalanceres. Det 
gælder både økonomi og politik, pengene skal være der, men det 
skal den ordentlige sociale og økonomiske fordeling også. Og så 
skal der hele tiden tælles til 90 i Folketinget.

Samtidigt er det vel ingen hemmelighed, at vi som parti har 
haft en særdeles hård sommer i meningsmålinger. Vi skal turde 
sige, at vi ikke får alt vores politik igennem – nogle gange er 
det langt fra –og der er forskel på regeringsgrundlaget og det, 

vi gik til valg på. Og vi sidder altså i en mindretalsregering, 
sammen med SF og Radikale og regeringsgrundlaget er udtryk 
for en mindretalsregerings politiske oplæg. Så her skal der også 
forhandles og indgås forlig.

Men det er også vigtigt at vi hele tiden holder os selv og 
hinanden op på, at vi er et socialt ansvarligt parti  med fokus på 
både rettigheder og pligter. Socialdemokrater beskæftiger sig  
både med sig selv og fællesskabet, tager ansvar og arbejder med 
at forbedre samfundet og fællesskabet ud fra de muligheder, der 
er og har hele tiden et værdibaseret syn på udviklingen. Det er 
ikke ligegyldigt, hvad vi gør, hverken den enkelte person eller 
partiet som sådan. Derfor kan vi heller ikke kun diskutere og 
formidle med tal, men skal også kommunikere med værdier – og 
vi skal huske, at politik altid handler om almindelige menneskers 
almindelige liv, og det kan være svært at håndtere midt i forlig 
og finanslov og fremskrivninger og 2020 planer.

Vi taler om at yde efter evne og nyde efter behov , at de 
bredeste skuldre skal bære de tungeste læs, og at mennesker så 
vidt muligt skal bidrage til at holde samfundet i gang, ved at 
forsørge sig selv og sine, ved at tage ansvar og ved at arbejde 
for social retfærdighed i samfundet  – og det betyder også, at 
vi aldrig vil overlade folk til deres egen ulykke og ”lade fanden 
tage de sidste”.

Derfor er det ikke nemt at være socialdemokrat, og det bliver 
det nok heller aldrig!

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand

3



4

Budget
August og september er budgetmåneder også i regionsrådet. 
Budgettet i Region Sjælland er på omkring 17 milliarder. 
Det er rigtig mange penge, men ”heldigvis” er de fleste 
båndlagt i driften, så vi politikere har ikke de store 
problemer med at finde ud af hvad de skal bruges til. 
Vi bliver der imod også denne gang bedt om at finde 
besparelser hvis der er områder som vi mener, skal tilføres 
ekstra penge.

I den Socialdemokratiske gruppe begyndte vi allerede 
i maj og juni måned at drøfte ideer og områder, som vi 
ønskede at fokusere ekstra på i budgetforhandlingerne. Det 
væsentligste ønske for os har været at få lægebemanding 
tilbage på vore skadestuer i Roskilde og Næstved. Mange 
har måske fulgt vore forskellige input i aviserne sommeren 
igennem. Det ser ud til at vi har ramt et område som alle de 
øvrige partier kan tilslutte sig, så nu gælder forhandlingerne 
nok mest om hvor midlerne skal skaffes fra.  

Regional udvikling
Som næstformand i udvalget for Miljø- Energi og Udvikling 
har jeg selvfølgelig stor bevågenhed omkring budgettet 
for dette område. Her har vi store vanskeligheder. Vi får 
godt en halv milliard kr. i bloktilskud, kan ikke få mere 
og vi må ikke flytte penge fra de øvrige sundhedsområder. 
Beløb fra staten er faldende samtidig med at vore 

udgifter stiger, hvilket jo er en meget uheldig udvikling. 
Allerede i år er vi nødet til at foretage besparelser på 10 
millioner. Disse bliver fordelt på administration og på 
udviklingsmidlerne. Problemet er at prisen for buskørsel 
og togdrift stiger, så allerede her i efteråret er vi nødt til at 
planlægge nye nedskæringer, som så vil blive effektueret 
ved trafikbestillingen for 2014. Dette bliver helt sikkert 
ikke uden protester fra berørte kommuner og borgere. Det 
er rigtig irriterende at skulle lukke eller skære ned på dette 
område. Vi har i Region Sjælland fået etableret et rigtig 
godt R-net hvor busserne kører hver halve time og hvor 
passagerene strømmer til. Vi vil selvfølgelig forsøge at 
påvirke politikerne i folketingen og få ændret på økonomien, 
så vi fortsat kan fortsætte et højt niveau på den kollektive 
trafik. Det er desværre ikke muligt at få flere busser for færre 
penge.  

Solceller på tagene
I løbet af efteråret bliver der sat solceller op på Region 
Sjællands bygninger. 5000 kvadratmeter, der skal producerer 
750.000 kWh om året, og giver en besparelse på ca. 1 
million på elregningen.  Det er den første rigtig konkrete 
resultat af de penge regionen sammen med 12 kommuner fik 
i støtte fra EU. Det handler om at vise vejen og dermed slå 
fast at vi er EU´s grønne region.

Læger på skadestuerne og penge til buskørsel

Susanne Lundvald, medlem af 
Regionsrådet

Vi har en borgmester og et økonomiudvalg. Vi har et byråd, 
som har vedtaget et budget. Budgettet overskrides betydeligt, 
således at Næstved kommune i år ser ud til at komme ud med 
et betragteligt underskud. Disse toner har vi hørt før. Var 
det ikke en ide, at fravriste Lars Hoppe Søe disse nemme og 
populære points? Det kunne man f. eks. gøre ved at overholde 
de vedtagne budgetter.  Uforudsete udgifter. Jamen, vi er 
nogle, der ikke tro på, at dette er hele sandheden. Så mange 
udgiftskrævende handicappede personer flytter vel ikke til 
kommunen hvert år. Hvad med om formændene i de enkelte 
udvalg sikrede, at overskridelser ikke fandt sted? Lad være 
med at give oppositionen så nemt spillerum.

Har Lars Hoppe Søe ret?

Kristoffer Petersen           Sand Jespersen



Magnus Heunicke

Nyt fra Christiansborg
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En ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
viser, hvordan VKO lod de unge i stikken. Konsekvensen 
er, at ungdommen i dag har behov for førstehjælp på 
arbejdsmarkedet. Opgørelsen dokumenterer, at den negative 
sociale arv blev kraftigt forværret under VKO, uden den 
tidligere regering løftede et øjenbryn. Den fejltagelse vil vi 
Socialdemokraterne ikke begå. Vi nægter at se passivt til, 
alt imens vi risikerer at tabe en generation på gulvet. Det er 
derfor vi lancerer en ungepakke. 

Tallene taler deres tydelige sprog. Andelen af unge fra 
ufaglærte hjem, som også selv står uden uddannelse, er 
i dag på samme niveau som i 1990. Med andre ord blev 
Danmark under VKO ikke en tøddel bedre på den ellers så 
vigtige uddannelsesfront. Faktisk tværtimod. Tallene viser, 
at 90’ernes uddannelsesfremskridt blev rullet eftertrykkeligt 
tilbage af VKO, og uddannelsesskellene blev bare endnu 
større.

Det ser vi konsekvenserne af i dag. 100.000 unge er i 
2012 på kontanthjælp, og rigtig mange af de arbejdsløse 
unge har slet ikke de rette kvalifikationer til at komme ind 
på arbejdsmarkedet. For imens VKO annullerede årtiers 

landvindinger på uddannelsesområdet, fossede de ufaglærte 
jobs ud af Danmark.

Det er derfor vi nu er nødt til at fokusere alle gode 
kræfter på at vende udviklingen, så vi kan få bragt 
ungdomsarbejdsløsheden ned og uddannelsesniveauet i 
top. For vi ved fra 80’erne, at det kan være en katastrofe 
for den enkelte unge, der ikke kan finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet. Er man først havnet på passiv forsørgelse, 
kommer mange aldrig tilbage i kampen om jobbene.

Med regeringens ungepakke sætter vi socialdemokrater 
alle sejl til for at hjælpe og opkvalificere de unge. Vi 
afsætter 635 millioner til konkrete instrumenter, vi 
ved virker. Vi sætter målrettet ind med uddannelse 
til både faglærte og ufaglærte unge, vi laver en bedre 
voksenlærlinge-ordning, og vi udvider jobrotationsordningen 
sammen med videnpilotordningen. Ungepakken vil i 
sig selv hjælpe 6.000-7.000 unge i job, og sammen med 
de øvrige vækstinitiativer, regeringen har iværksat, 
når vi et vigtigt skridt frem i vores kamp for at komme 
ungdomsarbejdsløsheden til livs.
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Den fjerde statsmagt
“Hvis vi ikke i DR’s radio og TV kan høre og se, at der kom en 
ny regering her i landet i 2001, så er der noget galt,” sagde Dansk 
Folkeparties bestyrelsesmedlem i DR, Søren Espersen, et års tid 
efter det såkaldte “systemskifte” og tilføjede af hensyn til de af 
os i bestyrelseslokalet, der var lidt tungnemme, at det jo altid er 
sådan, at den der betaler orkestret, også bestemmer musikken.

Ovenstående er et citat fra Christian Nissens bog “Gen-
eralens veje og vildveje”. Dansk Folkeparties Søren Krarup 
proklamerede efter højrefløjens valgsejr i 2001, at sejren ind-
varslede et systemskifte i Danmark. Det var store ord, men de 
skulle vise sig, at få langt større indhold end de fleste forestillede 
sig.

Som danskere er vi vokset op med ord som “fri presse”, 
“ytringsfrihed”, “armslængdeprincip” og pressen som “be-
folkningens vagthund” eller “den fjerde statsmagt”. Mange ved, 
at det er udsagn med modifikationer. Samtlige aviser i Danmark 
har i mange år være borgerligt ejet og styret. Da venstremanden 
Jørgen Schleimann fik opgaven med at starte TV2, fik de borge-
lige også her afgørende indflydelse. Tilbage stod DR med den 
opgave, at informere danskerne redeligt, objektivt og nuanceret, 
så de havde mulighed for udfylde deres rolle i et folkestyre. 

Angreb på Danmarks Radio
DR havde gennem mange år, af dele af den borgerlig presse og 
nogle borgerlige politikere, været beskyldt for at være social-
demokratisk, venstreorienteret og besat af røde lejesvende. 
Adskillige uvildige undersøgelser havde også bevist, at det 
ikke passede, at der var en rimelig balance og at DR i en del 
spørgsmål derimod lå til højre for midten.

Søren Espersens åbenhjertige proklamation i DR’s bestyrelse 
bliver indledningen på et frontalt angreb på DR og især Christian 
Nissen. Det havde hidtil været et princip, at bestyrelsen ikke 
blandede sig direkte i DR’s programmer. Ved medieforliget i 
2002, der gennemføres af regeringen og DF, får man indføjet 
en bestemmelse om, at DR’s bestyrelse har det overordnede 
programansvar og man sikrer sig samtidig et komfortabelt flertal 
i bestyrelsen, ved at kulturministeren udpeger 3 af bestyrelsen 10 
medlemmer, så uanset hvor det radikale medlem vil placere sig, 
så har Fogh-regeringen et flertal i DR´s bestyrelse sammen med 
DF.

Venstremanden Jørgen Kleener bliver udpeget til formand. 
Kleener møder på jobbet med en liste på 100 punkter med æn-
dringer, der skal gennemføres i DR herunder fyring af navngivne 
medarbejdere. Listen er udarbejdet af venstres 2 mediestrateger 
Claus Hjort Frederiksen og Hans Morten Rubin. Søren Espersen 
og Karsten Madsen bliver de to, der fører kniven og bryder alle 
hidtidige principper for samarbejde i bestyrelsen, mens Kleener 
og de øvrige borgerlige bestyrelsesmedlemmer passivt følger 
trop. 

Christian Nissen forstår i starten ikke helt alvoren. Han tror 
stadig på det såkaldte armslængdeprincip. Det har jo været det 
bærende princip siden Statsradiofoniens oprettelse i 20’erne. Han 
prøver, at beskytte DR og dens medarbejdere mod en direkte 
politisk styring fra højrefløjen.

Christian Nissen må væk
Det bliver efterhånden klart for de borgelige mediestrateger, at 
Christian Nissen står i vejen for deres ønske om fuld kontrol med 
DR. Han er vanskelig, at komme af med, fordi hans ledelse af 
DR har været en succes på alle områder. Han har gennemført en 
omfattende omlægning af den gamle mastodont, så DR igen står 
som Danmarks førende radio/TV station med høje seer/lytter-tal 
og godt rustet til at klare sig i en medieverden under hurtig foran-
dring. Alle, både venner, fjender, højre og venstrefløj, er enige 
om, at Christian Nissen har gjort det godt. Han er svær at fyre. 
Der skal en rigtig god begrundelser til - og den kommer.

I foråret 2004 viser det sig, at nybyggeriet i Ørestaden bliver 
dyrere end budgetteret. Det er ikke alvorligt. Det ligger indenfor 
det forventede. Offentlige byggerier er ofte underbudgetteret, 
fordi de så glider nemmere gennem beslutningsprocesserne. 
Christian Nissen mener, at man skal underrette de politiske par-
tier, men bestyrelsesformand Jørgen Kleener ønsker at hemme-
ligholde budgetoverskridelserne, samtidig afviser han fremover, 
at samarbejde med Nissen og aflyser deres ugentlige møder. Den 
borgerligt dominerede bestyrelse og den borgerligt dominerede 
presse tager nu fat. Generaldirektøren har egenrådigt styret byg-
geriet i Ørestaden med det resultat, at budgettet er skredet, han 
har skjult det for bestyrelsen og han kan ikke samarbejde med 
bestyrelsesformanden. Det er må være klart for alle, at Christian 
Nissen må fyres. 

Christian Nissen bliver fyret. Bestyrelsesformanden Jørgen 
Kleener, der begrunder fyringen med samarbejdsvanskeligheder 
forlader posten en uge senere. Bestyrelsen indsætter derefter 
Kenneth Plummer som generaldirektør. Han gennemfører omfat-
tende fyringsrunder i DR. Som alle andre frygter DR’s medar-
bejdere, at miste deres job. Frygt og usikkerhed medfører ofte 
selvcensur.

 I løbet af få år lykkes det således for den borgelige regering, at 
få næsten fuld kontrol med DR’s TV, som har stor troværdighed 
og er meget vigtigt, når det gælder danskernes meningsdan-
nelse. Når historiebøgerne skal skrives, vil Søren Krarup med sin 
proklamation om et “systemskifte” sikkert få ret. Højrefløjens 
valgsejr i 2001 vil være en milepæl. Det demokrati de fleste ser 
som en vanskelig, men ideel styreform, får et alvorligt knæk med 
højrefløjens kontrol over DR. De sidder i forvejen på samtlige 
aviser og til dels TV2. 

I ARF-Næstved arbejder vi på at skaffe arbejderbevægelsen 
mere indflydelse i medieverdenen og dermed for at bevare 
velfærdssamfundet. Du kan støtte os med et medlemsskab.

Bo Raymond Hansen, Suså, næst- 
formand i ARF arbejdernes radio-  
og fjernsynsforbund og bestyrelses-
medlem i ARF Næstved og omegn

Magtovertagelsen i Danmarks Radio
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Mini sommerlejrer for DSU Næstved
Nok kan det være, at der er sommerferie, men DSU 
Næstved havde en flok unge socialister på sommerlejrer ved 
Næsbycenteret. Vi havde det utrolig sjovt og hyggede os 
gevaldigt, men samtidig med vi nød, at der var lækkert vejr 
og den gode stemning var der også seriøsitet med oplæg fra to 
politiske kammerater, som besøgte DSU Næstveds lejrer.

Der var oplæg fra Daniel Lillerøi. Han holdte oplæg om, 
hvordan det er, at være formand for sundhedsudvalget, og hans 
fortid i DSU og ikke mindst kommunalstruktur. DSU blev 
også sat på prøve af Daniel, da der var forbedret en for sjov 
konkurrence med en masse spørgsmål om kommunalt arbejde, 
men de garvede DSUer viste mere om Næstved og kommunalt 
arbejde end Daniel havde forventet, så det var positivt.

Vores kære borgmester Carsten Rasmussen kom også på 

besøg, og fortalte lidt om hvad der rørte sig i Næstved og 
omegn, dog fik vi også en snak om fremtiden i Næstved og det 
spændende projekt om, at få flere videregående uddannelser 
til Næstved for at beholde ungdommen og muligheden for at 
gøre Næstveds profil mere populært, så unge ikke i lige så høj 
grad flytter efter uddannelsen på handelsskolen, gymnasiet 
osv. Selvfølgelig havde DSU også stor interesse i at snakke om 
kommunalvalgkampen som er til næste år, og de udfordringer 
der er i vente.  

Ud over det så var der boldspil, hygge og bål om aftenen.

DSUs kursusejendom Gadsbølle var velbesøgt
180 DSUer var på DSUs kursusejendom på Fyn, hvor der var 
sommercamp. Der var en masse underholdning om aftenen, og 
om dagen var der nogle som renoverede ejendommen ved at 
male, slå græs og mange andre ting. Der blev også holdt den 
traditionelle fodboldturnering, hvor vores distrikt Sjælland 
desværre ikke vandt.

Udover det, så har vi jo næsten alle sammen hørt om 
konflikten med Vejlegården, og DSU markeret sig med 
demonstration i Vejle, hvor der blev støttet op om 3F blokaden 
i Vejle mod Vejlegården og DSUs forbundsformanden Camilla 
Brejner Schwalbe holdte en flot tale om demokrati og den 
danske model og om de uretfærdige metoder som Vejlegården 
har lavet overenskomst med Krifa om.

Sommer, polistik og socialisme

Joachim Slot Petersen, 
formand DSU Næstved



”Politikken bliver hele tiden forældet!”
Vi har i Omsorgsudvalget siden 1. januar 2010, hvor jeg kom 
i udvalget og blev formand, arbejdet med store økonomiske 
udfordringer, der har sat vores politiske målsætninger under 
stort pres.

Især handicapområdet har været i fokus, hvor det i 2010 viste 
sig, at der ikke var sammenhæng mellem budgettet og den 
økonomi, der skulle til for at honorere de standarder, vi havde 
sat for at hjælpe og støtte vore handicappede borgere.

I udvalget har vi i samarbejde med forvaltning og decentrale 
ledere ændret drastisk på politikken med forringelser til følge. 
Samlet set har vi skåret mere end 11 % af ydelserne, og det 
har selvfølgelig medført fyringer, så vi i dag står med 75 færre 
ansatte end i 2010.

Og det skal ses i forhold til, at vi i samme periode har 
modtaget 25-30 nye unge handicappede fra børne- og 
ungeområdet om året. Så forringelserne for den enkelte borger 
er større, når flere skal deles om det mindre personaleantal.

I praksis har vi revisiteret vores borgere efter nye og lavere 
standarder. Især de borgere, der får hjælp efter servicelovens § 
85 har mærket sparekniven, idet de i gennemsnit har fået skåret 
deres ydelser med 20 %.

Rationalisering – en vej, men med begrænsninger
Vi har selvfølgelig også tænkt, om vi i første omgang kunne 
rationalisere uden serviceforringelser. Og det er da også 
lykkedes i et vist omfang, idet vi har opsagt en 3 lejemål, 
hvor de tre bo- og naboskaber havde deres administration, 
og samlet det hele i egne bygninger bag åsen under navnet 
Socialpædagogisk Center. Samtidig har vi slanket ledelsen, så 
vi nu kun har en centerleder mod tidligere tre.

Hjemtagning – en problematisk løsning!
Vi har også vedtaget, at vi skulle hjemtage borgere til egne 
tilbud, hvis forvaltningen kunne se en økonomisk gevinst 
ved det. Men det rejser en række nye spørgsmål: kan vi som 
kommune bare flytte handicappede borgere fra steder, hvor de 
måske har boet i mange år – er det etisk forsvarligt. Eller sagt 
på en anden måde: Kan vi være det bekendt?

Et andet aspekt er, at flere og flere borgere i dag ikke 
længere bor på institutioner i traditionel forstand, men nu bor 
i egen lejlighed. Det betyder, at de som alle andre er omfattet 
af lejelovens regler og derfor ikke bare kan flyttes efter 
kommunens forgodtbefindende. Og det er vel egentlig fint, for 
det giver også den handicappede borger en tryghed.

Puljeordninger – en god løsning for nogle!
En række af de borgere, der bor i en egen bolig, og som 

modtager få timers hjælp om ugen, forsøger vi at hjælpe 
på en ny måde ved at invitere borgeren ind for at møde 
medarbejderen. Det kan også være med til at bryde isolationen 
for nogle. Men her er det vigtigt, at vi ikke svigter de, der ikke 
kan eller ikke magter at deltage, hvor mange mødes. Og vi skal 
også være opmærksomme på, at vi jo ikke kan hjælpe borgere 
med behov for at få tjekket køleskab, vask mm via et besøg 
inde i byen! 

Dialog med Handicaprådet
Vi har været i løbende dialog med Handicaprådet om de 
besparelser, vi har indført. Og de har været både kritiske og 
konstruktive. Især vores seneste initiativ med puljeordninger 
har vakt bekymring, og derfor har vi også lovet, at vi hvert 
halve år vil høre borgerne og deres pårørende om, hvordan det 
går.

Hold afstand! – et princip i Næstved
Da jeg blev en del af det nye byråd i Næstved, slog det mig, 
hvor gode embedsmændene er til at sikre, at vi som politikere 
ikke bliver belemret med kontakt til det arbejdende folk. Især 
sørger de for, at jeg som udvalgsformand ikke har kontakt til 
fodfolket, for vi har jo med-udvalg og de tjenstlige kanaler, - 
ikke? Og det system skal jo ikke undermineres!

Men jeg har valgt at holde uformelle møder uden dagsorden 
med TR-folk 2 til 3 gange om året. Det giver mig mulighed for 
at tage myter og realiteter op, før det bliver til megaproblemer. 
Så i respekt for med-udvalg mm mødes jeg ikke med TR’erne 
som udvalgsformand, men som socialdemokratisk TR!

Klub Næstved – et tilbud med perspektiv.
Når vi som kommune ikke længere har de samme muligheder 
for at støtte vores borgere, må vi tænke i nye/andre veje. 
En af måderne er at styrke klubaktiviteter, hvor borgere og 
pårørende i samarbejde med kommunale medarbejdere udvikler 
klubtilbud. Det stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Især 
har der måske været lidt berøringsangst fra kommunal side ift. 
til en klub, for hvem har ansvaret, og hvem bestemmer? Vi må 
finde løsninger, der giver rum og respekt til alle involverede. 
Og der kan vores arbejde med hele medborgerskabstanken 
måske være med til at styrke samarbejdet om målet: at øge 
livskvaliteten hos vores borgere.

Sparekniven – hvod’n skæ’r den?
På handicapområdet er meget takststyret; - dvs. at når en borger 
er visiteret (blevet bevilget hjælp og pleje) i et af vore egne 
tilbud, ja, så for den pågældende arbejdsplads et fast beløb til 
at klare opgaverne for. Vi har som tidligere skrevet skåret i 
taksterne de senere år, men det er ikke altid lige vellykket, og 
det hænger sammen med, at Næstved fra gammel tid har haft 
mange borgere fra andre kommuner, så når vi sparer, så forærer 
vi også besparelser til andre kommuner. I praksis betyder det, 
at hvis vi gerne vil spare 1 million kr., så skal vi reducere i 
taksterne med 2½ til 3 millioner, og så kan det virkelig mærkes 
ude på den enkelte arbejdsplads.

Et andet aspekt af besparelserne er, at hvis den fyrede 
medarbejder går ud i arbejdsløshed og dermed går op i vores 
jobcenter, ja, så koster det på dagpengekontoen svarende til 
ca. 200.000 kr. brutto om året. Vi får godt nok refunderet de 

Udvalgsformand - en tillidspost

John Lauritzen, formand for 
omsorgsudvalget
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60.000, men de 140.000 kr. skal vi selv finde. Så når vi sparer 
et sted, giver det udgifter et andet sted.

Ældreområdet – et område, der går nye veje
Det sidste års tid har der været stærkt fokus på ”Øvelse gør 
mester”, som er det seneste tiltag, der har til hensigt at gøre flere 
ældre i eget hjem selvhjulpne – altså et livskvalitetsprojekt. 
Vi har ansat personale fra sundhedsområdet; - de skal i 
samarbejde med den ældre sætte realistiske mål for en intensiv 
træningsperiode. Træningen skal primært ske i eget hjem, og 
det skal ske i samarbejde med det øvrige personale, som også 
synes, at det er spændende at deltage, for plejepersonalet bliver 
virkelig sat på en prøve. De skal i modsætning til tidligere 
nærmest forholde sig fysisk passive, men til gengæld støtte 
og opmuntre til selvaktivering. Og det er for mange af vores 
ansatte en stor udfordring, for de har jo nærmest helt ind i deres 
omsorgsgen været optaget af at hjælpe og overtage opgaver for 
den ældre under mottoet: ”Nu skal jeg, fru Sørensen!”

Vi lagde ud med at prøve konceptet af i et enkelt område for 
at få lidt erfaring og fjerne nogle ”børnesygdomme” i opløbet. 
Men fra i sommer har vi rullet det ud i hele kommunen.

De foreløbige tilbagemeldinger har været meget positive, så 
vi tror fortsat på succes.

Ældrerådet – fra skepsis til opbakning!
Også ”Øvelse gør mester” har vi været i dialog med Ældrerådet, 
men vi gik lidt fejl af hinanden i begyndelsen. Det skriftlige 
oplæg var nok lidt for ”teknokratisk” med begreber som 
rehabilitering og lignende. Men det har vi fået luget ud i, og 
en temadag med projektleder Connie Steffensen fik vendt 
stemningen, så nu arbejder rådet på at lave en info-eftermiddag 
for alle interesserede d. 25. oktober.

Tilfredshedsundersøgelse på vej
I samarbejde med bl.a. Ældrerådet har vi udarbejdet et 
spørgeskema, som er blevet brugt her i foråret i forbindelse med 
en undersøgelse af de ældres tilfredshed med vores service. Vi 

har haft et professionelt bureau til at lave personlige interview 
med over 400 ældre, og vi har modtaget materialet, som nu skal 
blive til en rapport, som det bliver spændende at læse.

Tilsyn – kan vi kontrollere os selv?
Kommunerne har lovet staten, at vi nok skal blive bedre til at 
kontrollere bo- og opholdssteder for både børn og voksne. Det 
er jo nok børnesagerne fra Tønder, Brønderslev og Mern bl.a. 
der har ført til skærpet opmærksomhed fra staten.

På den baggrund har de 17 kommuner i Region Sjælland 
drøftet mulighederne for at forbedre tilsynet, og det er der 
kommet et forslag til en ny tilsynsmanual ud af. Der har også 
været drøftelser om selve organiseringen af tilsynet. For 
Næstveds vedkommende er det endt op med, at vi samler 
medarbejdere fra både børne-, handicap- og ældreområdet i en 
ny tilsynsenhed, der skal rapportere til kommunaldirektøren og 
ikke til fagdirektøren som hidtil.

Det bliver så interessant at se, om staten er tilfreds med 
initiativet, eller om staten beslutter, at tilsynet skal overgå til en 
anden myndighed.

Udfordringer er der nok af
Vi skal i udvalget her i efteråret have omdefineret en række 
politikområder, så de passer til den økonomiske virkelighed 
– ikke mindst på handicapområdet. Og vi må ikke glemme en 
række andre områder som behandling af senhjerneskadede, 
hjemløse og socialt udsatte, unge og ældre stofmisbrugere, unge 
og ældre inden for psykiatrien, pleje og omsorg i forhold til ny 
teknologi, modernisering af BUM-modellen, som handler om at 
få en lidt stiv visitationsmodel smidiggjort ift. den daglige drift 
samt ikke mindst hele diskussionen om fremtidens ældrebolig 
set i relation til den nuværende centerstruktur, som ikke virker 
tillokkende for mange ældre.

Her er det vigtigt, at du, som læser disse linjer, i samspil med 
andre borgere kommer med input til os politikere, så vi får det 
bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på.
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Mandag d. 26.marts løb debataften om miljøpolitik af stablen. 
Som oplæggere til debatten havde aktivitetsudvalget inviteret 
Landmand Jens Henrik Madsen og socialdemokratiets 
miljøordfører Torben Hansen. Jens Henrik Madsen fortalte 
hvordan han og organisationen ”Bærer Dygtig Landbrug” så på 
den førte politik på området, og ikke mindst hvilken betydning 
den førte miljøpolitik har for erhvervets fremtidsmuligheder. 

Torben Hansen gjorde rede for regeringens synspunkt, hvor 
regeringen har som målsætning at nedsætte udledningen 
af kvælstof i vandløb og søer sådan, at man kan sikre rent 
drikkevand til befolkningen også i fremtiden.
Paneldeltagerne og de fremmødte borgere fik sig en god og 
engageret debat, det var tydeligt, at miljøpolitik, ligger den 
enkelte borger rigtig meget på sinde.

Mandag d. 30. april 2012 var der sat fokus på uddannelses 
politik. Som oplæggere til debatten var inviteret gymnasieelev 
og medlem af DSU Nicolai Røge, afdelingsleder på EUC 
Helge Hansen og byrådsmedlem og medlem af bestyrelsen på 
Næstved Gymnasium John Lauritsen. Nicolai Røge fortalte 
levende og med stort engagement om det at være gymnasieelev, 
og hvordan hans møde med folkeskolen havde været. 
Afdelingsleder Helge Hansen fortalte, hvordan han oplevede 
elevernes kompetencer, når de kom fra folkeskolen og skulle 
videre i systemet, enten på gymnasieuddannelserne eller på 

erhvervsuddannelserne. Helge Hansens indlæg bar præg af stor 
indsigt på området og bidrog til, at debatten forløb på et godt 
og oplyst niveau. John Lauritsen kunne med baggrund i hans 
undervisningserfaring og hans store viden om gymnasiet og 
dets målsætninger, bidrage med de politiske overvejelser på 
uddannelsesområdet. Det skabte et veloplyst fundament for en 
meget engageret og kvalitativ debat, hvor emner som kvaliteten 
i folkeskolen, forældreinddragelse, brobygning og ikke mindst 
campus blev debatteret. Alt i alt en meget udbytterig aften, som 
skabte grobund for videre debat, ikke mindst i byrådsregi.

Paneldeltagerne fra mødet om uddannelsespolitik, fra venstre Helge Hansen EUC, Nicolai Røge og John Lauritsen.

Deltagere i panelet, fra venstre landmand Jens Henrik Madsen og Torben Hansen.

Debataftener
Aktivitetsudvalget i Næstved kredsen har her i foråret afholdt en række debataftener, med fokus 
på forskellige politik områder. Af Walther Bech Espersen
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”Måske det er ved at være på tide, at vi i Danmark tager 
snakken om hvorfor vi ikke bare fravælger den gamle 
støvede og umoderne LO fagbevægelse, som oven i købet 
repræsenterer noget så u-sexet som den danske model!”

Dette var overskriften og de første linjer på side 4 af det sidste 
nummer af Kurer, skrevet af næstformand i Malerforbundet 
Rasmus Gunnarson. Om Rasmus er synsk eller har haft en 
fornemmelse af sommerens begivenheder på Vejlegården, 
skal jeg ikke gætte på, men den danske model har dog været 
det helt store samtale emne, både blandt støjende Venstre 
politikere og blandt deres venner i medierne. Og selv om de 
har råbt op om det frie valg for arbejdsgivere, om mafiaer 
metoder fra 3F, og om den lille stakkels ejer af Vejlegården 
som ikke snyder nogle, er faktummet om Krifa´s B 
overenskomst heldigvis også kommet frem. Alle har i landets 
største aviser kunne læse om forskellen på 3F´s overenskomst 
og Krifa´s. Krifa tabte….   Og nå ja, det kom også frem at tre 
tidlige ansatte fra Vejlegården i øjeblikket køre sag, fordi de 
er blevet snydt for tusinde vis af kroner, opsigelser osv. 

At politikerne fra blå side blander sig i konflikten og støtter 
Amin Skov og Krifa, kommer ikke bag på mig, men jeg 
håber og tror, at det får folk til at tænke over konsekvenserne 
hvis det var dem der bestemte spillereglerne på det danske 
arbejdsmarked… Jeg gyser ved tanken…. 

Også i Næstved har vi arbejdsgiver som Amin Skov fra 
Vejlegården. Jeg har desværre selv haft et møde med en lokal 
restauratør, som lige ud sagde, at den dansk fagbevægelse 

ragede han en høst blomst, og at pension, sh-penge, tillæg 
for overarbejde osv. ikke var noget han var tilhænger af, og 
derfor ikke noget hans ansatte skulle nyde godt af… Jeg var 
rystet efter mødet, og sætter aldrig mine ben i hans lokaler 
igen. Spørg endelig hvis du vil vide navnet på restauranten, 
eller gå ind på 3F´s hjemmeside, og se hvem der er 
overenskomst dækket.

Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge de få minutter 
på nettet, som det tager at undersøge om en restaurant, 
byggefirma eller andet, har overenskomst, og kun bruge dem 
med ordnede forhold. Skulle dette af den ene eller anden 
grund, ikke være muligt, så ring i den fagforening som har 
overenskomsten, og spørg hvor du skal bruge dine penge…. 

Konflikten i Vejle kan og bør være en øjenåbner for de 
mange som er medlem af de gule fagforretninger. Alle 
har i medierne kunne følge 3F´s kamp for at de ansatte på 
Vejlegården ikke skulle stilles ringere, end deres andre 
kollegaer inden for restaurants området.

Problemerne på det danske arbejdsmarked er i disse år 
store, og der er i min verden ikke tvivl om at vi står over for 
et vigtigt valg. Skal de rettigheder som mine bedste forældre 
og forældre kæmpede for bevares, eller skal vi have et 
arbejdsmarked hvor politikere som feks. Inge Støjberg  skal 
bestemme om timelønnen hedder 110 kr. eller 150 kr. pr. 
time… 

Vi bestemmer, hvis vi vil. Men vil vi det. Støt LO 
fagbevægelsen.

Hvorfor tager vi ikke bare 
den gule model?

Kim Lasse Petersen

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 
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Det er nu atter blevet budgettider. Og traditionen tro mangler 
der penge for at få enderne til at mødes. Derfor skal poli-
tikerne i gang med at finde besparelser. Sådan har det været 
alle år , så langt jeg kan huske tilbage. Og lige så længe har 
der lydt kravet om, at skal der findes besparelser, må man 
i hvert fald starte med at skære i Administrationen. Når 
Administrationen altid bliver nævnt som det første sted, der 
kan spares, så er det fordi vi alle tænker, at administration er 
noget overflødigt og noget, som ikke har noget at gøre med 
at betjene kommunens borgere. Modsat ældreplejen, skolen, 
dagsinstitutionen, sundhedscenteret og andre kommunale 
servicetilbud til borgerne, så har langt de fleste borgere – og 
politikere – den opfattelse, at Administrationen bare ”holder 
sig selv i gang”.

Administrationen – en ”miniput” i det kommunale 
budget
Udgifterne til Administrationen i Næstved Kommune er på 
i størrelsesorden 400 mio.kr. ud af Kommunens samlede 
udgifter på ca. 6.550 mio.kr. – d.v.s. ca 6%. Dette betyder, 
at når der spares på udgifterne til Administrationen, så er det 
i sagens natur ikke kæmpebeløb, der kan hentes. Kan der så 
ikke spares på Administrationen, vil nogen måske spørge. Jo, 
det kan der, og det er der også blevet de seneste år. I runde tal 
der er vel skåret ca. 10% af udgifterne. 

Administration er også borgerbetjening
Det, der imidlertid er det vigtigste at erkende, er, at Admin-
istrationen har en lang række borgervendte opgaver. Udgifter 
til Administration er også udgifter til de medarbejdere, som 
betjener borgerne i Borgerservice (f.eks. med at få pas og 
kørekort), de medarbejdere i Børn- og Unge, som behandler 
indberetninger om eventuel børnemishandling, de medarbe-
jdere i det tekniske område, der skal tjekke at nye bygninger 
opfylder krav til brandsikkerhed og sundhed, de medarbejdere 
i Jobcenteret, som betjener ledige og sygemeldte borgere, 
de medarbejdere som er i telefonomstillingen, og tager imod 
telefonopkald i tusindvis, de medarbejdere som sørger for at 
borgere kan få et hjælpemiddel til at klare sin dagligdag, de 
medarbejdere i Ydelsescenteret, som sørger for at arbejdsgiv-
eren til den sygemeldte borger kan få sin dagpengerefusion, 
eller den ikke-forsikrede ledige sin kontnanthjælp o.s.v., o.s.v.

Min pointe med dette er alene, at når der skæres i Admin-
istrationen, så skæres der i langt overvejende grad i Kom-
munens indsats med at betjene borgerne. På den måde ligner 
Administrationen for langt den største del alle andre kommu-

nale indsatsområder, uanset om vi taler ældrepleje, skole, da-
ginstitution, sundhedscenter m.v. At skære i Administrationen 
er ikke et ”quick fix” som borgerne ikke bliver ramt af.

Næstved har lave administrationsudgifter
I det seneste afsluttede regnskabsår (2011) havde Næstved 
Kommune samlede administrationsudgifter pr. indbygger på 
5.743 kr. (landsgennemsnit 6.505 kr./indbygger). Hermed 
havde Næstved de 17. laveste administrationsudgifter blandt 
landets 98 kommuner. I Østdanmark (kommunerne i re-
gion Hovedstaden og region Sjælland) havde Næstved de  
5.laveste administrationsudgifter pr. indbygger blandt de 46 
kommuner, kun overgået af Gentofte, Tårnby, Lejre og Rud-
ersdal. Og ser man på kommunerne i region Sjælland alene, 
så havde Næstved de næst laveste administrationsudgifter af 
regionens i alt 17 kommuner, kun overgået Lejre kommune.

Med partibrillerne på er det i øvrigt interessant at se, at 
blandt de 5 kommuner i hele landet, med de laveste admin-
istrationsudgifter, befinder sig 4 socialdemokratisk ledede 
kommuner (Silkeborg (1), Skanderborg(2), Favrskov (3) og 
Middelfart (5)) og 1 konservativt ledet kommune (Gentofte 
(4)) – ingen Venstre-ledede kommuner.

Hvis Næstveds administrationsudgifter i 2011 havde været 
på niveau med landsgennemsnittet, så skulle udgifterne have 
været 61 mio.kr. større end de faktisk var. 

Besparelser i Administrationen påvirker betjeningen af 
borgerne
Og hvor vil jeg så hen med alt dette? Jeg håber, at der vil 
være en erkendelse af, at udgifterne til Administrationen trods 
alt kun udgør en mindre del af Kommunen samlede udgifter, 
at der på Administrationen – ligesom andre steder i den kom-
munale serviceindsats – de senere år er gennemført besparels-
er, og at det kan være nødvendigt med besparelser på Admin-
istration, men at besparelser på Administrationen ligesom på 
skolerne, daginstitutionerne, ældrepleje, sundhedsindsatsen 
o.s.v. påvirker servicen over for borgerne. 

Først som sidst bruger Kommunen sine penge på at betjene 
borgere. Og det politiske arbejde består i at foretage prioriter-
inger mellem forskellige borgerrettede indsatser uden nogen 
enkel løsninger. 

God budgetdyst.

Skal der spares,
så skær i administrationen?

Christian von Benzon
Formand for Socialdemokraterne i 
Holmegaard
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

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

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

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

Annonce
i Kurer
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Tina Christensen

Vi træffes døgnet rundt
- aftaler gerne i hjemmet

Næstved 
Begravelsesforretning

55 72 31 12
Ringstedgade 52
4700 Næstved

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
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Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

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

Riddergade 16, 1 . sal, 4700 Næstved
Tlf . 55 72 11 79, fax 55 72 81 11
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Endnu engang åbnede den Bjerregaardske familie haven og dele 
af deres hjem for en trofast flok af socialdemokrater på en dejlig 
sommeraften. Det snart traditionelle møde på terrassen blev dog 
i år flyttet til et åbent telt i haven, for det er åbenbart rygtedes, 
at det er både hyggeligt og udbytterigt at deltage i disse aften-
møder. I år var vi 20 medlemmer samlede for at høre Magnus 
Heunicke tale veloplagt og underholdende om det landspoli-
tiske, mens Per Sørensen koncentrerede sig om lokalpolitikken. 
Det er spændende at møde politikerne sådan under helt private 
former. Her kan de snakke åbent om de emner, som til dagligt 
måske er mere skjulte. Magnus sluttede sit indlæg med at om-
dele en selvkomponeret politisk sang, mens Per Sørensen gav 
os en morsom prøve på sit talent som rapper. Deltagerne takker 
endnu engang for en dejlig aften med grillpølser og kyllinger, 
hjemmebagt brød og salat. Rødvin og øl ad libitum. Vi håber, at 
denne gode tradition vil fortsætte, og sender samtidig den gode 
ide videre til de andre foreninger. 

Hanne og Sand Jespersen

Politisk havemøde hos
Flemming og frue i 
Fladså
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

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

Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

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

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

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

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved  
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: 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

Formand DSU Joachim Slot Petersen
Tlf. 53 64 55 90, joachimslot@hotmail

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 

Er du en ”måske-kandidat”?
Overvejer du at stille op til byrådet ved næste valg ?

Nu er det ved at være tid til at tænke over, 
om du har en byrådspolitiker i maven. 

Der er valg til byrådet i november 2013, men allerede nu er det tid til at begynde at finde ud af, 
om det er noget for dig at stille op.

Derfor vil vi helt uforpligtende invitere til et møde, hvor du kan høre lidt om hvad det går ud på,
 få svar på spørgsmål og tale med nuværende byrådsmedlemmer om arbejdet 

- og møde andre ”måske-kandidater”

Mødet finder sted i Byrådssalen i Teatergade, torsdag den 27. september kl 19.00

Du må gerne melde dig til hos 
Idamarker@gmail.com eller tlf 2613 3620

På gensyn!
Borgmester Carsten Rasmussen og kredsformand Ida Marker


