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KV17 12 Dogmer – Bedre Næstved 
Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye 
tilgange til ledelse og styring af Næstved Kommune, for at bringe 
borgerbetjeningen op på et sundt niveau med en god kernevelfærd, og 
samtidigt skabe grundlag for vækst og udvikling.  

Det hidtidige arbejde i Næstved Byråd har fra kommunesammenlægningen i 
2007, forsømt at sætte nødvendigt fokus på omstilling at kommunens drift i 
retning af øget borgerinddragelse, opbygning af stærke netværk, og 
kraftfulde udviklingsprojekter som afsæt for at tiltrække eksterne 
investeringer.    

Vi vil som del af et flertal i Næstved Byråd fra 1. januar 2018, i løbet af de 
første 100 dage, sætte handling bag ordene ud fra følgende 12 dogmer:  

Trin 1: Ledelse, økonomi og organisering 

1. Kasseeftersyn af alle kommunale og halvkommunale 
virksomheder, fx som forsyninger og Næstved Havn. 

• Der skal etableres et forståeligt og gennemsyneligt overblik 
over de faktiske aktiver og passiver, herunder midler og 
menneskelige ressourcer i form af rede penge, 
medarbejdere, kommunale bygninger og grunde.    

2. Den kommunale økonomi skal styres med flerårige budgetter.  

• De enkelte kommunale forvaltninger skal kunne drives og 
udvikles stabilt med et flerårigt sigte. 

3. Kommunen skal drives og ledes anderledes.  

• Kommunens aktiver skal i spil på en helt ny måde. 
Kommunens besiddelser i form af bygninger og arealer skal 
udbyttes fuldt ud, enten ved at de får flere servicefunktioner 
for den enkelte borger, eller ved at de  afhændes til private 
investorer. Der skal en langsigtet udviklingsplan for 
kommunens egne bygninger og arealer.    

4. Næstved Byråds arbejdsform skal ændres, så 
politikudviklingen hænger nøje sammen med strukturen i den 
kommunale forvaltning.  

• Der skal skabes et meget tættere samarbejde mellem byråd, 
forvaltning og borgere om de enkelte drifts- og 
udviklingsområder, og der skal oprettes et nyt politisk udvalg 
for vækst, innovation og udvikling. 
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Trin 2: Service til borgerne 

5. Næstved Byråd skal sikre, at borgerbetjeningen i form af 
kernevelfærden, kommer op på et sundt niveau.  

• Indenfor kommunens kerneydelser børneinstitutioner, 
skoler, ældrepleje og handicapområdet skal der ved en 
målrettet proces med inddragelse af medarbejdernes 
erfaringer, skabes overblik over, hvad der går godt, mindre 
godt, og hvordan der kan skabes forbedrede forhold. Der 
skal udarbejdes flerårig handleplan frem mod en sund 
kernevelfærd. 

Trin 3: Lokalt samarbejde og kultur 

6. Næstved Byråd skal sikre, at lokalrådene får en helt central 
rolle i udviklingen af kommunens enkelte lokalsamfund og 
bymiljøer.  

• Lokalrådene skal styrkes ved at de oprettes med direkte 
valg, og skal tildeles beslutnings- og indstillingskompetence 
på udvalgte områder og lokale puljemidler.  

• Lokalrådene skal under særlige omstændigheder kunne 
nedlægge veto mod beslutninger der ikke har været i høring 
i lokalrådene, eller hvor tilbagemeldinger fra borgerne ikke 
er taget med i vurderingen ved beslutninger i Næstved 
Byråd.  

• Lokale ildsjæle skal gennem kunne bidrage til kommunens 
udvikling, føle sig direkte hørt og blive taget alvorligt, og fx 
gennem lokalrådene være det lokale bindeled til Næstved 
Byråds arbejde med at fremme den gode borgerbetjening og 
udvikling af hele kommunen. Al den gode energi skal bruges 
i et samarbejde. Vi vil tage initiativ til et metodekatalog for 
godt lokalt samarbejde.  

7. Næstved Byråd skal sikre, at kulturlivet i hele kommunen har de 
bedst mulige betingelser for at trives og udvikles.  

• Det skal prioriteres højt at fremme lokale initiativer, især i 
forhold til frivilligt arbejde og foreningsarbejde.  

• De særlige kvaliteter og oplevelser, som kulturlivet kan 
tilbyde skal prioriteres med henblik på en god balance 
mellem ”det helt særlige”, som kun kan tilbydes i kommunalt 
regi få steder i kommunen, og de lokale sports- og 
fritidsaktiviteter, som i forskellige former og 
sammensætninger meget gerne skal kunne tilbydes i alle 
kommunens bysamfund. 
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Trin 4: Kvalitet i beslutningsgrundlag 

8. Næstved Byråd skal sikre, at store kommunale beslutninger om 
udvikling og omorganisering, som berører mange ansatte og 
borgere er ordentligt gennemarbejdede.  

• Ved store beslutninger som har konsekvenser for mange fx 
skolestruktur, skal der være et ordentlig fagligt grundlag for 
beslutningen, med en redegørelse for mulige alternative 
scenarier, og konsekvensberegninger af forskellige 
scenarier for både den kommunale forvaltning og de private 
berørte parter.   

• Ved store beslutninger skal beslutningen kunne sendes ud i 
vejledende folkeafstemning i hele kommunen, eller i de 
berørte lokalsamfund. Der skal være pligt til at udarbejde 
evalueringer af store beslutninger, fx skolestrukturen i et 
samarbejde mellem forvaltning, politikere og borgere. 

Trin 5: Vækst, netværk og erhvervsudvikling 

9. Næstved Byråd skal sikre mest muligt værdiskabelse i 
samarbejdet mellem Næstved Kommune og det lokale 
erhvervsliv. Dette kan ske ved at udbyde flest mulig kommunale 
opgaver til det private erhvervsliv, og en styrkelse af lokale 
erhvervsklynger.  

• Der er et helt skævt styrkeforhold mellem den kommunale 
forvaltning og de private virksomheder. Den kommunale 
forvaltning tæller et antal ansatte på ca. 7.000 personer, 
hvor den største private virksomhed er på ca. 300 personer.  

• For at sikre at de lokale virksomheder har et fornuftigt lokalt 
marked er det afgørende, at der ved hver enkelt kommunal 
nyansættelse eller nye opgave, evalueres om opgaven lige 
så godt kunne udbydes og løses af lokale private aktører.   

10. Markant strategisk indsats for at udvikle fremtidens attraktive 
uddannelses-og erhvervsmiljøer i Næstved Kommune.  

• Videreudvikling af nuværende erhvervsmæssige og 
uddannelsesmæssige styrker inden for fx detailhandel, 
sundhed, håndværk, turisme, genanvendelse og produktion 
i samspil med indsats for at skabe nye samarbejder med 
videnerhverv og videregående uddannelser.  

• Strategien kan både rumme fx muligheder for fysiske tiltag, 
tværgående initiativer mellem uddannelse og erhverv, såvel 
som nye specialiserede erhvervsnetværk, med det samlede 
sigte at styrke de lokale uddannelsesinstitutioner og erhverv.  
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• I samarbejde med erhvervsorganisationer og uddannelser 
laves katalog over de største potentialer for videreudvikling 
af uddannelses- og erhvervsmiljøer.  

• Fremtidige kommunale projekter a la ”Mærk Næstved” skal 
fra starten have et tydeligt strategisk sigte i form af 
langsigtet jobskabelse.  

11. Næstved Byråd skal sikre, at der arbejdes seriøst med på at 
skabe og vedligeholde fortrolige relationer med politiske 
beslutningstagere i nabokommuner, region og landspolitisk – 
samt private fonde og større institutionelle investorer.  

• For at kunne skabe og udvikle den lokale drift og udvikling 
er det afgørende at skabe og pleje gode relationer med 
beslutningstagere på tværs af regionen og landspolitisk fx i 
forhold til at få opbakning til statens investering i motorvej til 
Rønnede.  

• Da kommunen ikke har finansiering og kapacitet til at forløse 
alle lokalområdets udviklingspotentialer er det centralt, at 
kunne trække på et veludbygget net af eksterne fonde og 
investorer – både i afprøvningen af om det konkrete initiativ 
vil kunne skaffe eksterne midler, og i forhold til den konkrete 
finansiering.  

• Det eksterne netværksarbejdet forankres i det nye stående 
politiske udvalg for vækst, innovation og udvikling  

12. Næstved Byråd skal sikre en vedholdende, flerårig og 
tværkommunal indsats for at fremme af de tværkommunale 
initiativer for udvikling af Næstved Kommune, som del af 
Greather Copenhagen og Region Sjælland.  

• De overordnede beslutninger i forhold til kommunens 
sundhedsvæsen og infrastruktur tages i Region Sjælland. 
Den samlede udviklingsindsats for erhvervsfremme og 
udvikling varetages i forskellige regi med Region Sjælland, 
Femern Belt Development og organisationen Greather 
Copenhagen som vigtige aktører.   

• Næstved Byråd skal arbejde på at få en god repræsentation 
i regionale netværk omkring erhvervsfremme. Arbejdet skal 
forankres i Næstved Byråds Økonomiudvalg.   

 

 

 


