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Det nye Næstved  
 

Det Konservative Folkeparti har store ambitioner for Næstved. Vi stiller med en stærk kandidatliste og 

med en masse tanker og visioner for kommunens udvikling. For dig og for Næstved. 

 

Vi elsker Næstved, og mener, at vi har et godt udgangspunkt. Al udvikling sker på baggrund af det 

eksisterende, og Det Konservative Folkeparti i Næstved vil være garanten for, at kommunen bliver 

rykket i en mere grøn og erhvervsvenlig retning. Vi vil satse på vores turisme og foreningsliv og vi skal 

sikre vores økonomi og kernevelfærd.  

 

”Vi konservative har respekt for fortiden og ved, 

at udvikling kræver samarbejde, så vi i fællesskab 

løfter det, der har været, til det, der skal være.” 
 

For os handler det nye Næstved om, at vi skal bygge videre på vores gode fundament, men samtidigt 

hæve ambitionsniveauet og arbejde mere strategisk og målrettet.  

 

Mærkesager 
Hvad indeholder ”Det nye Næstved”? 

 Det skal være nemmere at være virksomhed i Næstved. Vi skal 

skabe og tiltrække 2.000 nye arbejdspladser i den kommende 

valgperiode 

 Vi vil sikre positiv udvikling og tryghed i Næstved, Holmegaard, 

Fladså, Suså og Fuglebjerg 

 Sikre bedre vilkår for foreningslivet – blandt andet via gratis 

lokaleleje 

 Vi skal styrke og dyrke vores naturrige kommune og 

turismeerhvervet 

 Øge fokus på vores fremtid: Børnene. Nej til flere skolelukninger  

 Sikre værdighed for både de ældre og dem, der passer på dem. Vi 

skal have flere attraktive seniorboliger 

 En sund økonomi i ”Det nye Næstved” giver bedre velfærd 

 Næstved skal fortsat være Sydsjællands handelshovedstad 

 Vi skal tiltrække flere borgere via flere attraktive byggegrunde 

 

I dette valgprogram vil ovenstående mærkesager og en lang række andre visioner for Næstved 

Kommune blive præsenteret. 
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Erhverv, bosætning og infrastruktur:  

Kommunen er til for borgere og virksomheder - ikke omvendt 
 

Det Konservative Folkeparti har langt om længe fået forhandlet på plads at dækningsafgiften fjernes, 

men der er lang vej endnu. Næstved Kommune ligger langt nede på listen over de mest 

erhvervsvenlige kommuner i Danmark. I dag pendler knap 16.000 mennesker ud af kommenen for at 

arbejde, mens kun knap 6.000 pendler til kommunen. Vi har altså masser af arbejdskraft – det er 

arbejdspladserne der mangler. Målet med den konservative erhvervspolitik er at tiltrække langt flere 

virksomheder til kommunen. Virksomheder skaber arbejdspladser. Arbejdspladser giver vækst og 

skatteindtægter. Og skatteindtægter finansierer velfærden. Der er behov for et særligt fokus på dette 

område efter coronakrisen. Der skal ske en genopretning hurtigst muligt. 

 

Det vil vi kæmpe for: 

 Det skal være nemmere at være virksomhed i Næstved. Èn indgang, positiv sagsbehandling og 

kortere svartid, fokus på iværksættere og flere ressourcer til at rekruttere virksomheder. 

 Skabe bedre dialog mellem borgere, virksomheder og kommune. En kulturændring, så den 

første sætning man møder i dialogen med kommunen lyder ”Hvad kan jeg gøre for dig? 

 Tættere dialog med kommunens virksomheder. Lokale virksomheder skal inddrages i 

velfærdsopgaverne og der skal være mere konkurrenceudsættelse. 

 Udviklingspartnerskaber: Øget fokus på tiltrækning af investorer. 

 Borgeren i centrum med en klar plan for genopretning efter corona. 

 ”Danmarks bedste pendlerkommune” - Motorvej til Næstved – NU! Og derefter rute 22 til 

Slagelse 

 Nej til skattestigninger. 

 

Konkrete målsætninger: 

 Der skal etableres tiltrække 2.000 nye arbejdspladser i den kommende valgperiode. Hertil 

skal der være en målsætning om at tiltrække mindst én stor ny virksomhed til kommunen 

med over 100 medarbejdere. 

 Næstved skal rykke sig fra den dårligste femtedel til den bedste femtedel vedrørende 

erhvervsvenlighed.  

 Udbud skal splittes op i mindre dele, så lokale virksomheder kan byde med. 

 Virksomheder skal have én indgang og tilgangen skal være, at alt kan lade sig gøre. 

 Flere grunde til industri og erhverv – så vi er klar, når motorvejen kommer.  

 Der skal udvikles en strategi for, hvordan de kommende forbedringer af infrastrukturen 

udnyttes. 

 Gode og sikre veje – fokus på skoleveje og cykelforhold. Dette gælder også indfaldsvejene. 

 Et konstant fokus på, at der etableres sikre og logiske veje til nye boligområder. 

 Næstved skal fortsat være Sydsjællands handelshovedstad og vi skal have vores stolte 

historie frem i lyset.  

 Der skal ansættes en stadsarkitekt for at sikre en arkitektonisk og æstetisk udvikling. 

 Der skal laves en helhedsplan for, hvor der skal udvikles boligområder, og hvem vi skal 

tiltrække, så der også ender med at bo nogle i de udviklede områder, herunder 

inderhavnen hvor der skal være boliger, caféer, kontorer og overnatningssteder. 
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Yderområder, turisme og fritid: 

Kultur, turisme og fritid skal styrkes – både i by og på land 

 

Vi har en kommune, hvor halvdelen af borgerne bor i landdistrikterne. Landdistrikterne er et aktiv for 

hele Næstved Kommune og vi vil skabe rammerne for, at det er attraktivt at bo i kommunens 

landdistrikter. 

 

Et rigt forenings- kultur- og idrætsliv er med til at gøre Næstved Kommune attraktiv for såvel unge som 

ældre. Næstved kan – både by og land. 

 

Det vil vi kæmpe for: 

 Det skal være attraktivt at bo - såvel på land som i by. Styrket fokus på befolkningsvækst og 

erhvervsudvikling i Næstved, Holmegaard, Fladså, Suså og Fuglebjerg. 

 Mere - og tidligere - borgerinddragelse. Man skal være med til at udvikle sit lokalsamfund.  

 Vi skal have flere borgere ud i naturen. Der skal udarbejdes en kommunal naturkanon, så flere 

borgere og turister vil benytte de naturtilbud og oplevelser, som er tilgængelige i lokalområdet. 

 En styrket indsats mod kriminalitet, herunder specielt handel med stoffer - også uden for 

Næstveds bygrænse. 

 Dyrke turismemulighederne i hele kommunen. Der skal udvikles en ny og mere ambitiøs 

strategi for turismeerhvervet. Synergien mellem de mange eksisterende tilbud skal udnyttes og 

vi skal aktivt tiltrække investorer til vores turismesektor. 

 Vi skal have flere overnatningsmuligheder. Næstved skal være en feriekommune. 

 Vi skal understøtte turismeerhvervet ved at arbejde for bedre rammevilkår og levere god og 

effektiv erhvervsservice. De private aktører er et kæmpe aktiv – også på turismeområdet. 

 Næstved skal være en turismekommune. Vi skal styrke fokus på outdoor med bedre adgang til 

og oplysning om vores naturområder, sikre cykelstier og styrket fokus på den blå turisme. 

 Vi skal understøtte udviklingen i bymidten, samt i Karrebæksminde og på Enø sammen med de 

erhvervsdrivende.  

 En styrkelse af de lokale fællesskaber og de lokale foreninger. Vi skal både styrke amatør- og 

elitesporten.  

 

Konkrete målsætninger: 

 En mere synlig borgerservice tæt på borgerne. Antallet af kommunale medarbejdere, der er 

placeret uden for Næstved by skal fordobles. 

 Bedre busforbindelser i yderområderne 

 Der skal etableres et samarbejde mellem vores attraktioner, så vi brander Næstved som 

turismekommune. 

 Enø og Gavnø skal med i Ø-passet. 

 Styrk amatørsporten med bedre faciliteter.  

 Der skal flere frivillige foreninger, flere private aktører og mere elitesport ind i Arena 

Næstved. 

 Gratis lokaleleje for foreninger. 

 Næstved skal være en Team Danmark-kommune. 
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Kernevelfærd: 

Det nye Næstved skal have en sund økonomi 
 

En sund økonomi sikrer gode skoler og daginstitutioner, og ordentlig hjælp til de ældre, syge og 

handicappede. Næstved Kommune er en af de kommuner i Danmark, der ligger dårligst placeret 

driftsøkonomisk (Nummer 74 ud af 98 kommuner). Det skal der rettes op på. 
 

Det vil vi kæmpe for: 

 Stop for ufinansierede budgetoverskridelser. 

 Tillid og ansvar til kommunens medarbejdere. Arbejdsmiljøet skal være i top og sygefraværet i 

bund. Ledelse og medarbejderne er altafgørende.  

 Mindre bureaukrati: Væk med overflødige regler og dokumentation. 

 Ja til at pengene bruges hos borgerne – ikke til administration.  

 Vi støtter, at der kommer flere private aktører på fx skole- og ældreområdet. En øget 

konkurrenceudsættelse vil kunne frigivemidler til andre velfærdsopgaver. 

 Flere ledige skal kunne forsørge sig selv. Indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet. 

 Gælden væk og styr på økonomien. Mindre afhængighed af udligning fra andre kommuner. 
 

Værdighed for både de ældre og dem, der passer på dem: 

 Større fleksibilitet og frihed til selv at vælge pleje, mad etc.  

 Plejecentre skal omdøbes til plejehjem. Uanset hvor du bor, skal dit hjem være dit hjem og 

ikke et ”center”. 

 Ældreplejen skal være et sted, vi trygt kan tilbyde vores forældre og bedsteforældre. Dette 

er en af en kommunes fornemmeste opgaver. 

 Øget fokus på ældre i eget hjem. Der skal udarbejdes en plan for opsøgende arbejde for at 

mindske ensomhed og styrke fællesskabet. 

 Frikommune-forsøg med plejehjem, der samarbejder med fx skolerne. 

 Mindre arbejdspres – mere omsorg og nærvær.  

 Flere attraktive seniorboliger. 
 

Børn og unge er vores fremtid: 

 Der skal være ro på skoleområdet. Nej til flere skolelukninger. Vi vil bevare alle 

skolematrikler på landet.  

 Større selvstændighed for skolerne, decentrale beslutningsgange og mere ansvar til den 

enkelte skoleleder. 

 Vi vil have fokus på faglighed, trivsel og dannelse i folkeskolen. 

 Bedre indeklima, samt bedre toiletter og håndvaske på folkeskolerne. 

 Fokus på håndværksuddannelserne i samarbejde med folkeskoler og 

ungdomsuddannelser. 
 

Borgere med handicap fortjener et liv med værdighed og muligheder: 

 Borgere med handicap skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få 

deres hverdag til at fungere med respekt for det enkelte menneske. 

 Når en familie rammes af handikap, skal der tilbydes et møde med en fagligt kompetent 

fagperson, der vejleder om, hvilken hjælp, at de kan forvente. 

 Der skal være tilbud om udvikling: Kognitivt, motorisk, sensorisk og sprogligt. 
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Klima og miljø: 

Næstved skal være Danmarks reneste kommune 

 

Vi ønsker ren natur, skove og byer. Væk med plastik, papir, flasker, haveaffald osv. Vores 

kommune skal være Danmarks reneste i løbet af de næste fire år. Det skaber glæde for os, der 

bor her og giver samtidig Næstved et godt image over for besøgende og turister. 

 

Det vil vi kæmpe for: 

 En klimavenlig og effektiv affaldssortering – uden for meget besvær for borgerne. 

 En by med plads til bilerne – og med gode muligheder for elbilerne. Offentlige ladestandere skal 

udrulles. 

 Næstved Kommune skal prioritere de grønne tiltag i driften og skal således indtænke størst 

mulige miljømæssige hensyn hele vejen rundt. 

 Mindre CO2 - mere biodiversitet. Mere vild natur i Næstved Kommune. 

 Næstved skal udvikle sin grønne og bæredygtige erhvervsklynge. Vi skal styrke Næstveds 

styrker. 

 Klima- og miljøtiltag skal give resultat i forhold til indsats og økonomi. 

 

Konkrete målsætninger: 

 Alle genbrugsstationer skal have åbent om søndagen. 

 50 yderligere affaldsspande i Næstved by – særligt i befærdede områder. 

 Et grønnere Næstved – man skal kunne se et træ fra alle matrikler i kommunen.  

 Hver gang, der fældes et træ, skal der plantes to nye. 

 Elektrificering af kommunale busser og biler. 

 I Næstved Kommunes klimaplan for årene 2020-2030 hæves niveauet for reducering af 

CO2-udledningen fra en tidligere målsætning på 50 % reduktion i 2030 til en reduktion på 

70 % i 2030 i forhold til CO2-udledningen i 1990. Denne målsætning skal fremrykkes til 

2028. 

 

 
 

 

 

”Det nye Næstved handler kort sagt om flere 

arbejdspladser, en grønnere kommune, bedre 

vilkår for erhvervslivet, gode skoler og 

daginstitutioner, en sund kommunal økonomi og 

ordentlig hjælp til ældre, syge og svage.” 
 

Læs mere om ”Det nye Næstved” på naestved.konservative.dk  


