
Planstrategi 2016     1 

- Godt liv for familien
Planstrategi 2016-2027



Planstrategi 2016     2 

Planstrategi. Ordet emmer ikke ligefrem af innovation og spænding. Og vi har 
derfor helt bevidst valgt at tænke nyt. Gennem de senere år har vores plan- 
strategi bevæget sig fra hovedsagligt at beskrive, hvad vi vil lave om i selve 
kommuneplanen og hvordan vi arbejder med bæredygtig udvikling, gennem 
vores Agenda 21-strategi, til også at udfolde målene i vores Vision Mærk 
Næstved.

Vi håber derfor, at du vil finde ud af, at vores nye planstrategi rummer en 
masse energi, kreativitet og engagement – alt sammen omsat til konkrete 
projekter, som skal gøre livet endnu bedre for dig og din familie.
Så kom med på en kalejdoskopisk tur gennem aktuelle projekter i Næstved 
Kommune.

Disse projekter er som sagt født af vores fælles vision: Mærk Næstved. Som 
du måske ved, bærer visionen undertitlen ’Godt liv for familien’, og det er lige 
præcis det, vi sigter efter her i Næstved Kommune. Og det er det, kommu-
nens strategi egentlig handler om. At skabe de bedste rammer for det hele liv
– og for den hele kommune. Så hvad enten du bor i byen eller på landet, er 
du og din familie vores omdrejningspunkt.

Hvad er så det gode liv? Her i Næstved definerer vi det som gode og sunde 
levevilkår, masser af jobmuligheder, læring for hele familien og inspireren-
de oplevelser i fællesskab. Disse definitioner omsætter vi til projekter og i 
sidste ende til håndgribelige tiltag. Og det er her, at du som borger kommer 
ind. Faktisk står du og din familie i centrum for alt, hvad dit byråd beslutter, 
og alt, hvad kommunens ansatte arbejder med, for eksempel projekterne i 
denne pjece.

Pjecen skal gerne give dig et indtryk af, hvad der rører sig i 2016 og frem. 
Og hvem ved? Måske opdager du sider af din kommune, som du ikke allerede 
kendte. Eller måske falder du over et projekt, som du og din familie har lyst 
til at vide mere om.

Mon ikke navnet Planstrategi får en anden og smukkere klang, når du har 
læst denne pjece? Det håber jeg.

Venlig hilsen
Carsten Rasmussen
Borgmester

Planstrategi 2016
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Status på udviklingen 2012 - 2015
Du har nok hørt, at de generelle udviklingstendenser i Danmark er befolk- 
ningsvækst i de større byer og centralisering af arbejdspladserne. Næstved 
Kommunes beliggenhed tæt på København gør, at vi er en del af et sammen- 
hængende arbejdsmarkeds-opland, som dækker hele Sjælland. Og det er et 
vækstvilkår for bosætning og erhvervsudvikling, som vi kan profitere af, men 
som også rummer den fare, at vi taber konkurrencen om vækst og udvikling. 
Krisen var hård ved Næstved. Og det er baggrunden for, at byrådet med 
Visionen og Planstrategien - Mærk Næstved i 2010 - 2012 satsede ambitiøst 
på tre store indsatsområder: Erhverv, Uddannelse og Oplevelser. I 2014 op- 
daterede byrådet Visionen Mærk Næstved med – Godt liv for familien. I den 
nye vision sættes der retning og rammer for bosætning og branding af hele 
Næstved Kommune.

Befolkningsudvikling

Fra august 2012 til august 2015 er vi blevet lige godt 1.000 flere indbyggere 
her i kommunen. Det går altså den rette vej i forhold til de udviklingsmål,
vi satte i kommuneplanstrategien fra 2012. Og der er også godt nyt i den 
seneste befolkningsprognose for Næstved Kommune 2015-2024, som landede 
i maj.

Vi forventer nemlig, at det samlede befolkningstal i kommunen vil være jævnt 
stigende, så det er tre procent højere i 2024 end i dag. Altså vokser vi fra 
81.689 indbyggere 1. januar 2015 til 84.076 i 2024. Og pr. 1. januar 2016 
forventer vi, at befolkningstallet vil være 81.993, en stigning på 304 indbyg-
gere.

Det er primært den ældre befolkningsgruppe, der har vokseværk. Antallet af 
65-79-årige og 80+ årige forventes at stige med henholdsvis 15 og 37 pro- 
cent, men der kommer også flere børn til kommunen. Vi forventer, at gruppen 
0-2-årige vil stige med næsten 20 procent.

Erhverv og beskæftigelse

Den overordnede beskrivelse af udviklingen i Næstved Kommune finder du i 
Vækstanalyse 2014: ”Udviklingen i beskæftigelsen for den private sektor i
Næstved Kommune har været stabil igennem de seneste par år. Der har kun 
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2012 har genvundet noget af det tabte terræn samtidig med, at mange af 
servicevirksomhederne i kommunen inden for handel og bygge/bolig har haft 
fremgang. Detailhandel udgør en stor del af den private beskæftigelse i Næst-
ved Kommune, hvor mere end hvert femte private job findes i detailhandlen. 
Næstved udgør som Sydsjællands største by et handelscenter for mange af 
de omkringliggende kommuner.” – Kilde: VækstVilkår Næstved 2014, Center 
for Vækstanalyse.

Den økonomiske situation sætter rammer

Vi har en meget stram økonomisk situation, så det er nødvendigt at øge vores 
indtægter eller reducere vores udgifter, for at få balance i budgettet. Udviklin- 
gen i kommunens skatteindtægter kan desværre ikke følge med udviklingen
i vores udgifter. Vi tjener simpelt hen for lidt. Og da vi ikke kan tage flere 
penge op af kassen, er der ingen vej uden om at reducere vores driftsudgifter. 
Det er selvsagt ikke nogen ønskesituation at skulle spare på driften, men det 
er desværre nødvendigt.

For at få så meget som muligt ud af hver eneste budgetkrone, er vi også nødt 
til at holde fokus på effektiviseringer i de kommende år. Og det er nødvendigt 
at indhøste gevinsten til kommunekassen.

Selvom vi skal spare på driften, er det også nødvendigt, at vi fortsat investe- 
rer i både infrastruktur, bygningsrenoveringer og udvikling. Der er nogle store 
investeringer på anlægsbudgettet, fx uddannelses-Campus, som er et godt og 
betydningsfuldt signal til vores samarbejdspartnere. Herudover investerer vi i 
at bygge Ring Syd, som er en videreførelse af Ring Øst, og som kan fuldende 
omfartsvejen rundt om Næstved.

Herudover er der afsat penge på anlægsbudgettet til et nyt vandkulturhus, 
som skal erstatte to til tre af de eksisterende nedslidte svømmehaller i kom- 
munen. Og vi har afsat penge til at vedligeholde veje og etablere nye cykel- 
stier.

By og land

Lige efter kommunesammenlægningen lavede vi vores første kommuneplan, 
som blev fulgt af en særlig politik for landdistrikterne. I kommuneplanen 
indgår der en fordeling af servicen i kommunens byer, det vi kalder en center- 
struktur. Princippet er i al sin enkelthed, at Næstved er det naturlige centrum 
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for de ting, der kun er én af, mens de mellemstore og mindre byer skal
rumme den basisservice, som du og din familie har behov for i dagligdagen. 
Denne struktur tænker vi er både god og fornuftig. Den kan dog komme i 
konflikt med virkeligheden. I 2015 har vi måttet beslutte at nedlægge over-
bygningen på Korskildeskolen, da børnetallet og økonomien gjorde det nød-
vendigt. Vi må derfor tage fordelingen af basisservicen op til overvejelse, men 
ønsker ikke at ændre vores grundlæggende centerstruktur i kommuneplanen.

Landdistriktspolitikken fra 2008 har derimod behov for et gennemgribende 
eftersyn. Vi har derfor planlagt, at den gamle politik skal ses efter i sømmene 
i samarbejde med vores lokalråd. Og vi håber, at du og dit lokalråd har lyst til 
at være med i processen.
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Det er din kommune
Kommune betyder fællesskab, og kommunen spiller en central rolle i vores 
demokrati. For eksempel kan du som borger få direkte indflydelse på, hvad 
der sker i dit lokalområde, fordi vi i Næstved Kommune gerne tager en dialog 
med dig om det, der er vigtigt – vigtigt for dig og for det nære fællesskab.

Mød de folkevalgte

Måske har du allerede deltaget i et af de møder, hvor byrådet byder på kaf- 
fe, hjemmebag og en åben snak i dit lokalområde. Hvis ikke, er der stadig 
mulighed. Næstved Byråd besluttede nemlig i 2014 at styrke deres fokus på 
borgerinddragelse. Det betyder, at politikerne møder dig på din hjemmebane 
og i andre rammer, end man normalt sætter for et borgermøde. Det betyder 
også, at samtlige politiske fagudvalg har peget på opgaver, hvor de i højere 
grad inddrager borgerne – altså dig og din familie.

Din lokale stemme 

Ved du, at du har en direkte linje til byrådet og kommunens administration? 
Denne direkte linje hedder dit lokalråd. I Næstved Kommune findes der 15 
råd, som er i tæt dialog med både politikere og administration. I forsomme- 
ren satte lokalrådsrepræsentanter og embedsfolk sig sammen for at drøfte 
de projekter, som du kan læse om i denne pjece. Du kan finde frem til, 
hvilke emner der skal fokuseres på i kommunens planer for at tiltrække nye 
borgere og skabe flere arbejdspladser under visionen Mærk Næstved – Godt 
liv for familien. Opfordringen til politikere og administration var klar: Der skal 
træffes langtidsholdbare beslutninger om, hvor skoler og institutioner skal 
placeres rundt omkring i kommunen, så vi kan blive en virkelig god bosæt-
ningskommune.

Ved du i øvrigt, at alle 15 lokalråd arbejder på input til kommunens hjemme- 
side med beskrivelser og billeder af de mange lokale attraktioner og aktivi- 
teter? Fra kommunens side kommer du videre til lokalrådenes hjemmesider. 
Her kan du læse om fx ”Smørhullet” i Glumsø, Ponyklubben i Tappernøje, 
Aversi Faldskærms Club og alle de mange andre fantastiske aktiviteter og 
oplevelser vores 15 lokalområder byder på.

En gang om året indkalder vi til stormøde med lokalrådene, og dagsordenen 
byder på en række spændende emner, herunder bosætning,
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infrastruktur, erhvervsliv og skellet mellem land og by. Kontakt dit lokalråd og 
styrk din lokale stemme.

Du sætter kursen

Har du hørt om de Lokale Udviklingsplaner? Disse planer er ikke det samme 
som en kommuneplan, men er derimod dine og dine medborgeres ønsker for, 
hvordan jeres lokalområde skal udvikle sig. Med andre ord er det din familie 
og jeres naboer, der sætter kursen og er med til at bestemme, hvad der skal 
ske lige der, hvor I bor. I øjeblikket arbejder vi med Lokale Udviklingsplaner 
i seks lokalområder: Glumsø, Fuglebjerg, Sandved-Tornemark, Holme-Ol-
strup- Toksværd, Sydbyen i Næstved og Tybjerg, og vi sigter på at have alle 
de lokalråd med, der ønsker at lave deres egen Lokale Udviklingsplan, i løbet 
af de kommende  år.

De gode idéer fra udviklingsplanerne kan efterfølgende finde vej til kom- 
muneplanen, som er den samlede plan for, hvordan vi skal udvikle, beskytte 
og benytte vores byer og landområder. Byerne i Næstved Kommune er 
forskellige og har forskellige muligheder, som vi skal finde frem til gennem 
løbende dialog og samarbejde. For eksempel har lokalrådet i både Glumsø og 
Holme-Olstrup-Toksværd opmærksomheden rettet mod at promovere sig selv 
som lokalområder med stationsbyer og attraktive pendlerområder. Næstved 
Kommune vil have et særligt fokus på disse områder i forbindelse med den 
kommende kommuneplan, og herudover vil Kommunen på forskellig vis støtte 
op omkring de borgerdrevne ideer, der kan medvirke til at styrke områderne 
som attraktive pendlerområder – og derved medvirke til at tiltrække nye 
borgere til områderne.

Medborger og frivillig

Kender du mon vores medborgerskabspolitik? Den skal medvirke til, at den 
enkelte borger i kommunen føler sig anerkendt og accepteret uanset køn, 
etnicitet, religion, tilknytning til arbejdsmarkedet, kulturel, social og økono- 
misk baggrund m.m. Herudover skal politikken hjælpe med at sørge for, at 
alle medborgere i Næstved Kommune bidrager aktivt til fællesskabet og tager 
ansvar for fremtiden. Politikken er udgangspunkt for vores gode samarbejde 
med bl.a. Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Frivilligrådet og Integra-
tionsrådet.

Ved du, at vi arbejder aktivt med at inddrage frivillige i vores sociale arbej- 
de? Og at vi deler ud af Frivillighedspuljen en gang om året til frivilligt socialt
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arbejde? Kommunens medarbejdere bruger de frivillige sociale foreningers 
specialviden, hvor den er relevant i borgersager, og til at få konkret viden. 
Foreningerne kan du finde i ”Vejviseren til Sociale Foreninger” eller ved at 
søge på internettet. Som noget nyt er vi ved at undersøge mulighederne for 
et samlet Foreningernes Hus, for vi vil gerne gøre en forskel for de frivillige 
og de borgere, der har glæde af de frivilliges indsats.

Godt liv er lig med grønt liv
Mon ikke vi alle er enige om, at naturen – med en sund klode og et stabilt 
klima – er en afgørende faktor for, at vi mennesker kan trives?
I Næstved Kommune satser vi på bæredygtighed, fordi vi vil gøre vores til, 
at også de kommende generationer kan få et godt og grønt liv.

Vi tager skraldet

På landsplan har man besluttet, at 50 % af vores husholdningsaffald skal 
genanvendes inden 2022. I Næstved Kommune har vi taget udfordringen op 
med nye idéer til, hvordan vi kan indsamle og sortere dit affald. Du vil derfor 
opleve, at du skal sortere anderledes i kolonihaven. At der kommer en ny 
storskraldsordning i byen. At vi indsamler pap sammen med papir, og have- 
affald i byzonen. Og meget mere. For godt nok er affald noget, mange rynker 
på næsen af. Den måde, vi håndterer det på, er afgørende for, at du og din 
familie kan leve et renere og grønnere liv. Affaldsforsøgene vil blive tilrette- 
lagt og afprøvet i samarbejde med dit lokalråd.

Og så lidt blåt…

For vi arbejder løbende med at tilpasse vores byer og landområder til de 
klimaændringer, som vi ved er på vej. Det drejer sig om initiativer, som skal 
modvirke oversvømmelser i forbindelse med stormflod og skybrud. Og udover 
at beskytte os mod de stigende vandmængder, er der måske et rekreativt ele- 
ment i dette arbejde som fx nye grønne områder, rindende vand over jorden i 
stedet for i kloakken og nye naturoplevelser.
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Frisk luft og fri bevægelse
I Næstved Kommune arbejder vi for, at alle mennesker kan komme ud og 
nyde den friske luft og den grønne natur. Vores projekter omfatter samtlige 
aldersgrupper lige fra de yngste, som lige har lært at køre på cykel, til de 
ældste, som ikke længere selv kan træde i pedalerne.

Cykling uden alder

Måske har du allerede set dem i gadebilledet? De røde rickshaw-cykler, der 
suser gennem gader og stræder med glade ældre mennesker som passagerer. 
Projektet hedder Cykling uden alder, og Næstved Kommune er med, fordi vi 
mener, at alle har ret til vind i håret. Også – og måske i særdeleshed – når 
håret er blevet gråt, og benene ikke længere kan træde til.

Motion fra morgenstunden

Frygt for manglende trafiksikkerhed skal ikke forhindre dig i at sende dine 
børn af sted på cykel om morgenen. Vi har løbende fokus på at øge trafik- 
sikkerheden omkring kommunens skoler – både i byer og på landet - og vi er 
i konstant dialog med blandt andre skolebestyrelser og politiet,
når vi går i gang med nye projekter, som skal bane vejen for mere sikre 
skoleveje.

Ud i det blå

Snart vil du og din familie kunne gå helt nye veje, når I skal ud i det blå. Og i 
det grønne. Den Grønne Ring er en vandrerute med eksisterende og nye van- 
drestier, som forbinder natur – og skovområder. Den Grønne Ring vil krydse 
Fodsporet – som du nok allerede kender – og der vil være helt nye stisløjfer 
og steder, I kan gøre ophold under turen. Andre steder i kommunen vil du i 
de kommende år kunne deltage i naturprojekter, hvor det både kommer til
at handle om at skabe mere natur i vores kommune og at gøre den natur, vi 
skaber, tilgængelig for dig og din familie.

Leg, motion og yoga i parken

Har du besøgt den dejlige park ved Rønnebæksholm? Måske har du og fami- 
lien oplevet den musiske naturbase i den nordøstlige ende af området. Fra 
sommeren 2015 er der endnu flere grunde til at tage turen. Nu kan du nemlig 
også dyrke yoga i det fri.
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En god start på livet
Når enden er god, er alting godt, siger man. Og det er sikkert sandt.
I Næstved Kommune mener vi dog, at begyndelsen er lige så vigtig.
Derfor har vi fokus på at give børnefamilier og de allermindste den bedste 
start på livet.

I praktik som forælder

Desværre følger der ingen brugsvejledning med, når man føder et barn. Og 
for nogle unge mødre kan det ofte være svært at håndtere den nye rolle som 
forælder, især hvis ens netværk ikke er så stort. Derfor giver vi en del af de 
unge vordende mødre et vuggestuetilbud. Tilbuddet indeholder praktik, og 
den unge kvinde får en fast kontaktpædagog, som vejleder gennem praktik- 
perioden.

Klinik til de mindste

På Småbørnsklinikken i Næstved Kommune kan alle nye familier søge hjælp 
og vejledning omkring det at have små børn. Klinikken er til for at sørge for, 
at det nyfødte barn får den sundeste start på tilværelsen, så både barnet og 
forældrene trives bedst muligt.

Familier, der hjælper hinanden på vej

Måske har du selv oplevet, at dit barn ikke havde det optimalt og har haft 
brug for råd og vejledning? Vi har erfaring for, at familier i denne situation 
kan støtte hinanden og skabe en positiv udvikling omkring det enkelte barn. 
Dette tilbud hedder Flerfamilie-tilbuddet, og her arbejder vi med en anerken- 
dende tankegang, som hjælper barnet med en positiv udvikling.
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Hånd om alle borgere
I Næstved Kommune favner vi alle. Fra de yngste til de ældste, fra de raske 
til de syge og dem, der står udenfor. Vi ønsker at sørge for den bedste be-
handling og støtte til de syge, og tag over hovedet til dem, der intet har.

Sammenhængende behandling og støtte

Hvad er vigtigt, når man er blevet ramt af sygdom og har brug for forskellige 
behandlinger og støtte? I Næstved Kommune prioriterer vi en sammenhæn- 
gende indsats, så folk kan få hjælp og behandling ét sted. Konkret betyder
det et nyt Hjerneskadecenter, bredt samarbejde om, at kræftpatienter kom-
mer på fode igen efter endt behandling, og en fælles enhed på Næstved 
Sygehus til psykiatrisk behandling og støtte.

Fællesskaber	og	lighed	gør	flere	sunde

Vi har alle forskellige forudsætninger for at tage del i fællesskabet. Derfor ar- 
bejder vi på at nedbryde de barrierer, som vore svagere medborgere oplever 
i deres dagligdag. Når du eller din pårørende har behov, kan vores Sundheds- 
center tilbyde fx livsstilscaféer for dig, der gerne vil leve aktivt efter de 60, 
kurser for mennesker med KOL under sloganet Luftens helte og en sundheds- 
pakke til stress- og depressionsramte.

Tag over hovedet

I samarbejde med Bolig Næstved arbejder vi på at skaffe boliger til vores 
hjemløse medborgere. Vi har lært fra udenlandske studier, at 80 til 85 % af 
de hjemløse kan komme ud af hjemløsheden, hvis vi som kommune sætter 
ind med hjælp til bolig og til det sociale aspekt. Vi kalder det Housing First.
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Bo godt, bo i Næstved Kommune
I Næstved Kommune har vi mange gode og varierede botilbud i by og på 
land. Vi har fokus på at skabe interessante boligområder i hele kommunen, 
også i de mindre byer, hvor der er mere plads og luft til dem, der ønsker 
det. Vi har også fokus på at have gode botilbud til de familie- medlemmer, 
der gerne vil bo alene eller hver for sig, men nær den øvrige familie. Og vi 
ønsker at give de ældre de bedste boliger til den tredje alder.

Vi følger udviklingen, så vi kan tilbyde det,
de kommende borgere vil have

I 2014 indsamlede vi en hel masse spændende data om, hvem der flytter til 
og fra Næstved Kommune. Måske ved du allerede, at det vigtigste kriteri- 
um i forbindelse med at flytte er, om vi kender nogen i byen eller området i 
forvejen – om vi har en form for tilknytning. Og typisk flytter vi inden for en 
radius af 10 km – og max. 50 km.

På baggrund af den viden, vi har fra data, arbejder vi med tre overordnede 
målgrupper:

Familien i bred forstand - familier fra hele landet med en almindelig
indkomst og ønsket om et godt familieliv.

Fra omegnen - unge, voksne, ældre som tiltrækkes af Næstved som
Sydsjællands hovedstad.

Tilbageflytning - de unge tager ud for at blive fagligt og menneskeligt
klogere, men vender tilbage til deres hjemstavn. De er fremtiden.

Fastholdelse – de unge, som vælger ikke at vende tilbage, fastholder
kontakten til Næstved og bevarer en stolthed over at komme fra Næver.
De er vores ambassadører.

Vi kigger boligtilbuddene efter i sømmene

Ved du, at vi i vores kommuneplan har peget på områder, hvor der kan 
bygges endnu flere boliger, når der bliver behov for det? Men hvordan er det 
nu med alle de boliger, vi allerede har? Vi vil gerne samarbejde med vores 
boligselskaber om at se på det boligudbud, der er til rådighed for dem, der 
ikke ønsker at eje egen bolig, men som gerne vil flytte til eller blive i Næs-
tved. Har vi de rigtige varer på hylderne til fremtidens behov?
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Masser af jobs og kvalificeret arbejdskraft
Det er ikke nok at have skønne, grønne områder, sunde rammer for familien 
og fine botilbud. Vi skal også have jobs. Derfor satser Næstved Kommune på 
kvalificeret arbejdskraft og god erhvervsservice, og vi samarbejder løbende 
med såvel uddannelsesinstitutioner som erhvervsvirksomheder for at skabe 
flere jobs og gode rammer for erhvervslivet.

En indgang for erhvervslivet

Måske har du hørt, at vi har Næstved Erhverv A/S, hvor politikere og virk-
somhedsejere er gået sammen om at skabe vækst og udvikling for og med 
Næstveds virksomheder. Men er du mon klar over, at vi også har etab- leret 
et erhvervsservice-team med 70 dedikerede medarbejdere, som står klar til 
at hjælpe virksomhederne med at udvikle deres idéer og lede dem gennem 
myndighedsjunglen? Høj faglighed parret med flair for service og fokus på at 
skabe løsninger sammen med virksomhederne skal bringe erhvervssagerne 
hurtigt og smidigt gennem ’systemet’.

Næstved - Det ligger da i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et helt nyt erhvervspolitisk partnerskab mellem 
kommuner og regioner i Østdanmark og Skåne, hvor vi står sammen om at 
fremme væksten i området. Samarbejdet er i sin spæde start, så det har du 
nok ikke hørt om endnu.

Pointen er i al sin enkelhed, at udenlandske virksomheder og investorer i 
forvejen ser hele området som Greater Copenhagen, men administrative op-

”Olle-kolle” til den tredje alder

Vi kigger løbende kommunens ældreboliger efter og vil gerne på forkant 
med udviklingen inden for boliger til den tredje alder. Og måske vil du eller 
dine pårørende kunne flytte ind i et ”olle-kolle” engang.
Vi undersøger nemlig muligheden for at bygge et kreativt bofællesskab for 
ældre med masser af stimuli, kulturaktiviteter med mere.
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delinger og forskelle gør det udfordrende at samarbejde. Det vil kommuner, 
regioner og vækstfora i området nu gå sammen om at gøre noget ved. Grea- 
ter Copenhagen har nemlig meget at byde på. Der bor 3,8 mio. mennesker i 
regionen, og vi har høj livskvalitet, højtuddannede borgere og mange styrker 
inden for fx grønne løsninger. Det skal vi kendes for internationalt. Vi vil ned- 
bryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et samar- 
bejde, hvor vi trækker i samme retning og bruger midlerne til erhvervsfrem-
me bedst muligt, så der skabes vækst og flere jobs i hele Greater Copenha-
gen.

En bid af den store kage

Vores del af landet vil få offentlige byggerier for mange milliarder kroner de 
kommende år. Disse byggerier er potentielle bygge -  og anlægsjobs for vores 
område, og derfor stiller vi skarpt på samarbejdet mellem de lokale virksom- 
heder, så vi i fællesskab kan byde ind på projekterne – og få en bid af den 
store kage.

Og her får vi hjælp af Region Sjælland og Sjællands Vækstforum. Vækst-
forummet består af repræsentanter fra Regionsrådet, de 17 Sjællandske 
Kom- muner, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer og uddannelses-
institutioner. Forummets opgave er at skabe vækst og udvikling i hele Region 
Sjælland og fordele regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet har i 
samarbejde med Vækstforum lavet en strategi for vækst og udvikling i hele 
region Sjælland. Strategien er netop omsat til en investeringsplan for de 
konkrete erhvervsudviklingsinitiativer i 2015 og 16.

Ressource	City

Du kender det godt, og din familie praktiserer det formentlig allerede. Gen-
brug. Genanvendelse. Re- og upcycling. Kært barn har mange navne, og nu 
sætter vi trumf på indsatsen for at skabe grønne jobs ved at etablere Res-
source City. Ressource City er en klynge af virksomheder, iværksættere og 
uddannelsesinstitutioner, der arbejder med genanvendelse. Vores mål
er at skabe ti nye virksomheder og 100 nye arbejdspladser. Første skridt er 
at sætte kraftcentralen på Maglemølle i stand, så den kan huse sekretariat, 
værksted og udstillinger. Og hvem ved, måske initiativet kan spredes til den 
øvrige del af Sjælland og blive et regionalt projekt støttet af regionen og 
Vækstforum.
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Flere turister til De danske sydhavskyster
og mere samarbejde på tværs af kommunegrænser

Måske har du hørt, at vi er gået sammen med Faxe, Stevns og Vordingborg 
i turismeselskabet VisitSydsjælland-Møn? Det har vi gjort, fordi turisterne er 
ligeglade med kommunegrænser. De ser mere på, hvad der findes af attrak- 
tioner, seværdigheder og oplevelser i et område. Fælles udvikling og stærk 
markedsføring skal bringe mere omsætning til vores virksomheder, overnat-
ningssteder og attraktioner, fordi det vil skabe flere arbejdspladser. Den 
vækst, vi gerne vil skabe, vil forhåbentligt betyde, at vi skal etablere nye og 
udvide eksisterende turismevirksomheder i vores næste kommuneplan.

Vi er også i gang med at etablere et fælles beredskab sammen med Faxe, 
Ringsted og Vordingborg. Og ser hele tiden over kommunegrænser for at ska- 
be vækst- og udviklingsmuligheder sammen med vores nabokommuner, for at 
kunne få mest muligt for pengene, høj kvalitet og god service til borgere og 
virksomheder.

Nyt liv i det gamle glasværk

Vi kender alle Holmegaard Glas og Kähler keramik og er stolte af den fantas-
tiske historie, der gemmer sig bag disse kendte brands. Vi drømmer om at 
genskabe et nyt Holmegaard med levende værksteder og et eksperimentari-
um – et kompetence- og udviklingscenter for håndværk og design – med
100.000 besøgende om året. Kunne du tænke dig, at glasværket sydede af liv 
med internationale og nationale udstillinger og en stor butik med designsalg? 
Og hvem ved, der kunne måske også blive mange gode arbejdspladser inden 
for traditionelle håndværk.

Unge iværksættere

Ikke alle ønsker at være lønmodtagere. Derfor har vi udviklet et projekt, som 
skal ruste udvalgte ledige under 30 år til at skabe deres egen arbejdsplads. 
Gennem coaching, undervisning og personlig sparring bliver de unge klædt 
på til at kunne lave en forretningsplan, styre et budget, lave momsregnskab, 
salg og markedsføring.

Fleksjobbernes	ambassadører	og	branchepakker	til	ledige

Vores ambition er at få flere i fleksibelt job. Et af midlerne til at nå målet er 
såkaldte fleksjob-ambassadører. Dem ansatte vi tre af i 2013. Disse ambas-
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sadører taler fleksjobbernes sag over for virksomhederne og afsøger marke- 
det for nye jobmuligheder.

Vores branchepakker retter sig i første omgang mod byggebranchen. Som 
ung arbejdsløs ufaglært kan vi tilbyde dig at blive opkvalificeret til at kunne 
arbejde i de brancher, hvor der tit er ledige jobs, så du kan komme hurtigere 
i gang igen.

Hurtigt tilbage i job

Vi har indgået en aftale med en privat samarbejdspartner, med det formål, 
at få udviklet nye ideer til at få ledige hurtigere tilbage i job. Samtidig starter 
vi et tværkommunalt samarbejde for at lave en hurtig og ensartet adgang til 
at rekruttere nye medarbejdere. Og hvis du er ledig, vil du gennem det nye 
samarbejde hurtigere kunne finde det rigtige jobmatch.

Netværk i Fuglebjerg og Glumsø

Hvis du bor i Glumsø eller Fuglebjerg, har du måske hørt om mikronetværket, 
som Næstved Erhvervsforening har etableret. Mikronetværket er en sam-
ling af virksomheder i lokalområdet med 1-9 ansatte. I netværket profiterer 
virksomhederne, lokalråd, foreninger og ildsjæle af hinandens ressourcer og 
styrker samspillet med kommunen.
Netværket samarbejder med Fuglebjerg Bibliotek, og indtil nu er der forelø-
big indrettet to kontorer og et mødelokale i biblioteket. Her mødes netværket 
jævnligt og mikrovirksomhederne kan benytte lokalerne dagligt fra 8 til 22.
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Næstved baner vejen 
- sammen med det øvrige Sjælland
Når vi siger infrastruktur, tænker du muligvis, at det handler om at
kunne komme fra A til B. Og den definition er ikke forkert. Men infrastruktur 
er mere end blot transport. God infrastruktur betyder bedre vilkår for
erhvervslivet og for dem, der pendler til og fra vores område. I sidste ende 
har infrastrukturen betydning for det gode liv.

Motorvej i sigte

Vi arbejder sammen med de øvrige kommuner i Region Sjælland for at få 
en motorvej til Næstved, den såkaldte Sjællandske Tværforbindelse. Motor-
vejen vil have udgangspunkt fra Sydmotorvejen ved Rønnede, passere nord 
om Næstved til Vestmotorvejen ved Slagelse og videre til Kalundborg. Første 
skridt har været at få tværforbindelsen optaget på statens kommende inve- 
steringsplan. For vi tror på, at motorvejen vil betyde flere arbejdspladser, 
mere handel og flere tilflyttere til hele det Sjællandske område.

Flere og hurtigere tog og bedre busdrift

Mon ikke du har kørt med tog fra Næstved til København og retur. Måske 
pendler du ligefrem hver dag, eller nogen i din familie gør. Og så kender I 
forholdene. Der er fine forbindelser begge veje, men der er også mange pas-
sagerer med toget. Hele Sjælland er et sammenhængende arbejds-
marked, og vi arbejder på tværs af staten, regionen og kommunerne om at 
reducere rejsetiden, og på at du får flere afgange hver dag at vælge imellem. 
Så kan man da sige, at du har gode forbindelser! Og vi vil løbende følge op- 
graderingen, så vi sammen med DSB kan være på forkant med gode pendler- 
forhold ved vores tre stationsbyer, Glumsø, Næstved og Holme-Olstrup.

Hvor bussen kører - og ikke kører- har naturligvis betydning for alle jer, der 
ikke har egen bil. Og her har blandt andet vores 15 lokalråd været inddraget 
for at sætte fokus på de svære valg, der kan være, når man bor i Næstveds 
landområder. Og derfor har vi fortsat en følgegruppe for kollektiv trafik, som 
skal arbejde med at optimere de midler vi har til  busbetjening.
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Mindre	trafik	

Hvem vil ikke gerne have færre biler og dermed mindre støj og forurening?
I Næstved Kommune aflaster vi flere områder, bl.a. Østre Ringvej, som 
trænger til lidt hjælp. Derfor åbner vi en ny vejforbindelse mellem Præstøvej 
og Vordingborg. Vejen hedder Ring Syd, og vi forventer, at den er færdig 
senest i 2017.

Men også Ringstedgade og boligområdet Markkvarteret har brug for en 
trafikal aflastning. Derfor anlægger vi en ny indfaldsvej mellem Østre Ringvej 
og bymidten. Vejen løber gennem kolonihaveområdet og får derfor meget 
passende navnet Kolonihavevejen.

Fibernet og mastedækning

Det handler ikke kun om at komme fra A til B, men også om lige adgang til 
god digital infrastruktur. Her har vi et område, hvor der er stort fokus, men 
ind imellem også begrænsede muligheder for, hvad vi kan gøre som kom- 
mune. Kommunerne og regionen er sammen om at presse på for nationale 
løsninger, der kan bringe udbyderne ud til alle. Kommunekontaktrådet (KKR) 
er et samarbejde mellem regionens 17 kommuner. Sammen med Region 
Sjælland lavede vi et indspil til Folketingets medlemmer, regering og inte-
resseorganisationer på det digitale område, der skulle sætte fokus på den 
digitale ulighed. Mindre bysamfund og landområder lades i stikken i mobil-
og netdækning – til skade for bosætning og erhvervsudvikling.

I lille skala, men med håb om at det senere kan blive til gavn for andre, 
er Næstved Kommune godt i gang med at etablere en konkret afprøvning. 
Dette kan sikre højhastighed i mindre bysamfund og landområder. Staten og 
regionen ser os over skulderen – for de vurderer, at pro- jektet har bane-
brydende potentiale. I juni 2015 besluttede vi, at lokalområdet Næsby bliver 
forsøgsområde, og at vi skal samarbejde med Næsby Bylaug.
Det omfattende planlægnings- og informationsarbejde er godt i gang.
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Læring for hele familien
Vi kan lære hele livet. Og læring er noget af det, der gør tilværelsen rig. 
Derfor prioriterer vi uddannelse i Næstved Kommune. Og vi satser på 
sammenhæng hele vejen rundt.

Forældre på skemaet

At sætte forældrene på skemaet i børnenes daginstitutioner er måske så 
meget sagt, men vi arbejder fortsat på at inddrage forældrene så meget som 
muligt. Det gør vi blandt andet ved at undersøge, hvordan forældrene kan 
tænke med, når der skal arbejdes med læreplaner. For vi tror på, at børnene 
lærer bedst og trives bedst, når de voksne støtter op derhjemme.

Uddannelse til en hel generation

Mon ikke du har den samme ambition for dine børn som os i kommunen, 
nemlig at de gennemfører en ungdomsuddannelse og bliver tilstrækkelig 
klædt på til voksenlivet. Vores mål er, at 95 % af en årgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse, og 60 % skal fuldføre en videregående uddannelse. 
For at dette kan lykkes styrker vi overgangen mellem dagtilbud og folkeskole 
og mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Og vi sætter spot på, 
hvordan vi kan udvikle elevernes glæde ved at gå i skole.
Og vi arbejder på at få en digital portal, hvor undervisere nemt kan hente 
materialer og dele med hinanden.

… Og det skal være en grøn generation

Vi har et projekt, der handler om at klæde de næste generationer på til at 
skabe gode levevilkår for sig selv og andre. Gennem undervisningsforløb og 
samarbejde med lokale virksomheder bliver kommunens børn og unge am- 
bassadører for godt klima og bæredygtige løsninger til fremtidens samfund. 
Og tænk sig, når deres viden, engagement og handlekraft bliver bragt med 
hjem og sat i spil. Det er da 2 + 2 = 5!
Vidste du fx, at en række 2.-3. klasser har sat fokus på affaldssortering sam- 
men med blandt andre Yderzonen? De skal finde løsninger på bedre affalds- 
sortering derhjemme og på skolen. Temaet er valgt, fordi kommunen samtidig 
er ved at teste forskellige løsninger i udvalgte områder i Næstved.
Spændende bliver det også, hvis det lykkes at få Grøn Generation knyttet op 
på kommunens fyrtårnsprojekt for genanvendelse, Ressource City.
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En spændende og aktiv skoledag lige om hjørnet

Vi samarbejder på tværs om at udbrede børnenes kendskab til de mange 
lokale kultur-, forenings- og idrætstilbud i din skoles nærområde. Målet er, at 
Næstveds børn og unge kender og bruger de lokale tilbud om boldspil, tea-
ter- forestillinger, koncerter, museumsbesøg og kulturarvsmiljøer m.v. i deres 
”nærområde”.
Vi ønsker, at alle elever har en lærerig og spændende skoledag – og fritid. 
Glade og aktive børn, som engagerer sig i skolen og i de lokale fritidstilbud, 
er en klar gevinst for alle i Næstved Kommune – ikke mindst for børnene selv.

Skolevæsnet i Næstved – den attraktive arbejdsplads

Skolevæsnet er et lidt gammeldags ord, men begrebet samler alle de pæda- 
goger, lærere og ledere, der arbejder med at dygtiggøre vores børn. Dygtige 
lærere er forudsætningen for, at vi kan skabe dygtige elever. Vi er derfor på 
vej med et storstilet udviklingsprojekt, hvor man skal dele viden, bytte job og 
arbejde med nye læringsformer. Målet er et samlet skolevæsen med topkva-
litet, højt læringsniveau og et arbejdsmiljø, der tiltrækker de bedste lærere 
og pædagoger.

Og vi er ikke alene…

Næstved er nemlig hjemsted for mange privatskoler, som udgør en uund- 
værlig del af kommunens samlede uddannelsestilbud. Dem skal vi blive endnu 
bedre til at skabe samarbejder og godt tværgående samspil med.

Næstveds mange talenter

Talentskolen er et tilbud til dig, der er mellem 15 og 25 og har drømme om 
en karriere som fx skuespiller, forfatter eller kunstner. Talentskolen tilbyder 
treårige kurser, som forbereder dig på at søge optagelse på de videregående 
kunstneriske uddannelser. Lige nu har skolen fire linjer, nemlig scenekunst, 
forfatter, film/animation og kunst/design. Vi har vedtaget at udbygge skolen 
med en musical-linje, så Næstveds mange talenter får snart endnu bedre 
muligheder for at udfolde sig.
Hvert år i maj er Talentskolen også vært for minifestivalen ’Facit’, hvor der 
både er filmpremierer, teater- og musicalforestillinger, kunstudstillinger og 
bogudgivelser.
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Aktive børn og unge

Børn og unge oplever kunst og kultur som en naturlig del af deres hverdag. 
Daginstitutionen Tryllefløjten introducerer børnene til et skabende liv med 
billeder, teater, sang og musik og andre kulturelle aktiviteter.
De unge samles om de mange kulturelle aktiviteter, der foregår på eller 
udspringer fra Næstved Ungdomsskole, ligesom de prøver kræfter med deres 
kreativitet på JB10 i Jernbanegade.

Rønnebæksholm i børnehøjde

Rønnebæksholm byder sig til med en billedskole etableret i samarbejde med 
talentskolen. Vidste du, at i de skønne rammer på den gamle herregård kan 
vores børn og unge også lære om vores nationale kulturarv gennem en lokal 
forankring i Næstved Kommunes kunst og kultur? Også i Herregårdshaven ar-
bejder vi med at tilbyde vores sårbare børn og unge læring om kunst, kultur 
og natur.

Uddannelse, uddannelse og uddannelse

Denne omskrivning af det nok så kendte ejendomsmægler-slogan rammer 
lige plet. Og det kræver samarbejde på tværs af kommune, uddannelser og 
erhvervsliv – og det kan du godt regne med bliver prioriteret i Næstved Kom- 
mune. Du har ganske sikkert hørt, at vi sammen med uddannelsesinstitutio-
nerne arbejder på højtryk med at samle vores uddannelser helt centralt ved 
Munkebakken og stationen i Næstved. Men ved du også, at vi har et særligt 
uddannelsesråd, hvor vi arbejder på tværs for at styrke uddannelsestilbud og 
uddannelsesniveau? Vi skal blive endnu bedre til også at uddanne den voksne 
arbejdsstyrke og få etableret endnu flere efter - og videreuddannelser, også 
inden for de erhvervsrettede uddannelser.
Vi har netop underskrevet en helt ny partnerskabsaftale med Danmarks 
Tekniske Universitet, Roskilde Universitetscenter og lokale virksomheder. Så 
fremover kan vi se frem til flere videregående uddannelsespladser i Næstved, 
og så skal viden rejse fra de videregående uddannelser helt ud i vores virk- 
somheder og til deres ansatte.
For i Næstved Kommune skal vi have en arbejdsstyrke der kan møde virk- 
somhedernes behov. Vores indsats skal også, i samarbejde med Næstved 
Sprog- og Integrationscenter, sikre, at indvandrere hurtigt bliver integreret i 
den kvalificerede arbejdsstyrke i Næstved Kommune.
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Oplevelser i fællesskab
Som nævnt betyder kommune fællesskab, og i Næstved Kommune har vi 
alle sammen adgang til en lang række oplevelser, vi kan nyde i samvær med 
andre. Tag bare vores grønne områder for eksempel. Der er nærmest ingen 
grænser for, hvad vi kan bruge dem til, når bare vi bruger dem sammen.

Ud i det fri

Det er dig, din familie og dine naboer, der kender de bedste steder i jeres 
lokalområde. Steder, som med fordel kunne bruges til flere aktiviteter i det 
fri. Vi kalder det aktivitetsområder. Og på nuværende tidspunkt findes der tre 
af disse i henholdsvis Fuglebjerg, hvor man finder Kløverstien; i Arløse, hvor 
der ligger et shelter, mens der er adskillige faciliteter at finde i Folkeskoven i 
Tappernøje. Det er projekter, som aktive borgere har brugt tid og ressourcer 
på at søge midler til, og hvor Næstved Kommune har kunnet bakke op med 
vejledning og støtte. Du har måske idéer og lyst til at samle en gruppe om- 
kring et nyt aktivitetsområde, der hvor du bor?

Fisk, vådområder og unge Margueritter

Kan Næstved Kommune koble sig på projektet Fishing Zealand og dermed 
tiltrække flere sportsfiskere til området? Det arbejder vi på at finde ud af.
Vi arbejder også på et andet fugtigt projekt, nemlig at etablere et såkaldt 
vådområde syd for Næstved og anlægge nye stier. Knap så meget vand finder 
man i et projekt, der handler om kommunens byer. Vi vil gerne lave en Mar- 
gueriterute for de unge, en rute, du kan tage, hvad end du er på gåben, cykel 
eller skateboard, og hvor man du bestige forskellige ting, som for eksempel 
bøjede lygtepæle, træer, skraldespande og bænke.

Skønne landskaber og et grønt Næstvedkort

Den kommende kommuneplan vil rykke ud i det fri. Det betyder, at vi vil gøre 
en særlig indsats for at opdatere planlægningen for vores land-
områder. Med projektet ”Landskabsanalyse” vil vi med hjælp fra borgere og 
lokalråd vise kommunens mange smukke og spændende landskaber frem.
Staten har lagt planer for at få lavet et sammenhængende Grønt Danmarks-
kort, som en del af den statslige Naturplan 2050. Her arbejdes der med at få 
mere og bedre sammenhængende natur.
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Næstved skal selvfølgelig bidrage, og i kommuneplanen skal vi have omsat 
naturplanen til noget, vi kan bruge lokalt og i fællesskab.

Musikken kommer ud til jer

Vi glæder os til at kunne udbrede musikundervisning til hele kommunen i de 
kommende år og håber, at dit barn vil kunne få glæde af de nye tilbud. Vi 
arbejder med en vifte af tilbud. Måske dit barn vil synes om at få flere timer i 
musik. Lære instrumenterne at kende, eller måske være med i et kor eller et 
orkester?

Den aktive kulturby
Vi er så heldige at have det hele her i Næstved Kommune. Ikke alene er vi 
blevet begunstiget med smukke naturområder og har både hav, strand, å og 
fjord, vi har også en spændende kulturarv og et levende kulturliv. Både
i de mindre lokalområder og i Næstved By. I byen kan vi samle nogle af de 
større kulturelle aktiviteter, vi ikke har mulighed for at afholde andre steder.

Mærk Byen

Du har nok bemærket, at mange butikker rundt om i større og mindre byer 
må dreje nøglen om i disse år, og beregninger viser, at det vil ske for flere 
og flere. Det skyldes blandt andet, at vi alle er blevet gladere for at handle 
over nettet. Næstved er dog så stærk en handelsby på Sjælland, at der er 
potentiale for både at have et markant storcenter og en bymidte, der kan 
tiltrække et stort opland. Her er vi ikke i konkurrence med forretningslivet i 
vores mellemstore byer, men med de store butikscentre og strøget i Køben- 
havn.
Måske har du hørt om og deltaget i en af vores workshops om fremtidens 
bymidte. For det handler om samarbejde, samskabelse og samtale på 
tværs, for der er mange forskellige interesser, som måske ikke altid går i 
samme retning. Men vi er nu enige om kursen: Der skal være flere oplevel- 
ser og shoppingmuligheder, og flere skal kunne bo i byen og være med til at
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skabe liv. Og så skal de unge være synlige i bybilledet. Og trafikken velfun- 
gerende. Ved du i øvrigt, at vi i 2014 vandt prisen for at være den handels- 
by i Danmark med bedste parkeringsmuligheder? Disse tiltag vil vi gerne 
understøtte yderligere med en langsigtet strategi- og udviklingsplan for 
Næstved Bymidte – og ved at fortsætte det gode samarbejde.
                                                                                                                                                  
Events i stort format

I december 2015 fik vi Arena Næstved, der bestod med glans under VM i        
Kvindehåndbold. Arenaen er skabt til at tænke stort og visuelt. Her er både 
plads til store sportsarrangementer, fester, koncerter samt daglig træning 
for mange sportsudøvere og skoler.

Kultur i dagligdagen

Kulturen i Næstved har gode muligheder for at brede sig i det offentlige 
rum, både udendørs og indendørs. Kunst og kultur indgår i både nybyggeri 
og i eksisterende bygninger og mærkes, høres og ses på byens gavle og i 
byrummet. Kunst ses på offentlige arbejdspladser og institutioner og er en 
naturlig og dynamisk del af vores hverdag. Kulturen inspirerer os på aktiv 
vis og bidrager til videreførelse af styrkerne i kommunens historie, herunder 
de stolte traditioner for design og kunsthåndværk samt pasning og pleje af 
vores kulturarvsmiljøer.

Vand og mere vand

Hvad siger du til at kunne bade midt i Næstved by? Tage familien og en 
madkurv med og få en dukkert. Det kan blive virkelighed med et havnebad 
i Rådmandshaven. Vi arbejder på at lave et bad lige ved Kranøen og slynge 
Susåen udenom for at sikre det gode vandmiljø.

Hvis du ikke er så meget for at bade i det fri, kan du måske få mulighed for 
at boltre dig med familien i et stort vandkulturhus, som Næstved Kommune 
arbejder på at etablere som et offentligt - privat partnerskab. Her vil være 
noget for hele familien med rutsjebaner, babybasin, fitness, familieaktivi- 
teter og meget mere. Og vandkulturhuset vil have en anden fordel, som 
børnefamilien nok vil sætte pris på: huset har åbent fra tidlig morgen til sen 
aften.
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Julebazar, fortælleaftner og Troldefestival

Der er ikke noget så hyggeligt i december måned som en festlig julebazar. 
I 2015 holdt Grønnegade Kaserne Kulturcenter julebazar i Gl. Ridehus med 
masser af lys, fest og stemning og da begivenheden blev en succes, gentag-
er vi den i 2016.

I børnenes oktoberferie holder vi i Næstved Bymidte, Troldefestival med 
deltagelse af Fladsåtrolden, Slattenpatten, Valdemar Atterdag og mange 
flere.

Måske er du en af de mange hundrede, der har været til events på Rønne- 
bæksholm. Her byder man allerede på Grundtvigs fødselsdag og Sankt Hans 
i parken. Fra 2016 vil du også kunne opleve en række fortælleaftener, hvor 
det levende ord folder sig ud.

StreetMekka & dirt jump 

Mon ikke vi kan finde en tom lagerhal et sted i byen og lave den om til 
noget sjovt? For eksempel et indendørs center til gadeidræt, hvor børn og 
unge kunne samles om bevægelse og streetkultur. Et stigende antal unge 
efterspørger fleksibilitet og medbestemmelse og vil gerne have løsere ram- 
mer, når de dyrker sport. I Næstved Kommune vil vi gerne give de unge det 
ekstra skub, så de får lyst til at bevæge sig.

I nærheden af ungdomsskolen ved Næstved Havn udvikler vi sammen med 
de unge en dirt jump-bane. Her rækker vi ud til de unge, som ikke tiltræk- 
kes af de traditionelle idrætter. Og de har selv ansvaret for information om 
og tilsyn med banen.

Biler ingen adgang, men plads til det gode liv

Kan du forestille dig et bilfrit område på Lave Ridebane? En plads, hvor du 
og familien kan gå til koncerter, besøge børneloppemarked, se opvisninger 
og udstillinger. Vores mål er at skabe en sikker plads til aktiviteter for både 
børn og voksne.

Og så er der Munkebakken. Her er der allerede bilfrit, men den er nok rela- 
tivt overset i byen. Vi arbejder med at gøre den smukke og karakteristiske 
bakke mere tilgængelig og gøre den indbydende for dig og din familie. Og 
så er det også en forberedelse, når den gamle bakke vil sprudle af liv med 
Campus Næstved.
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Byrådet reviderer emner i Kommuneplan 2017-2029

Planstrategien er et lovbestemt produkt, som byrådet udarbejder hvert fjerde 
år, inden politikerne går i gang med at revidere selve kommune-
planen. Planstrategien er samtidig Næstved Kommunes Agenda 21-strategi, 
for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Kommuneplanen er den samlede plan, som beskriver, hvordan man
bruger kommunens arealer i byerne og i landområderne.

Byrådet har besluttet at revidere følgende hovedtemaer 
i kommuneplan 2013: 

Hovedstruktur - Kapitel 1, Byer

Afsnit 1.1.4 Arealer til boligformål
Generel gennemgang af udlagte arealer. Rammer for lokalplanlægning.

Afsnit 1.1.6 Detailhandelsstruktur
Fastholdelse af muligheden for at etablere tre store udvalgsvarebutikker i 
bymidten og ved havnen

Afsnit 1.1.7 Næstved bymidte
Der skal laves en strategi og udviklingsplan for Næstveds bymidte. 
Rammer for lokalplanlægning.

Hovedstruktur - Kapitel 3, Miljøbeskyttelse

Afsnit 3.3.3 Oversvømmelsestruede arealer
Påvirkes af klimatilpasningsplanen via udarbejdelse af værdi- og
risikokort.

Hovedstruktur - Kapitel 4, fritidsformål

Afsnit 4.1 Fritidsanlæg
Opdatering af afsnit om hoteller, campingpladser, forlystelsesparker og 
besøgscentre i forlængelse af fælles turismestrategi for destinationen Visit 
Sydsjælland-Møn.

Hovedstruktur - Kapitel 5, Natur og landskab

Afsnit 5.1 Naturområder
Kan påvirkes af landskabskarakterkortlægningen og statens udmelding om-
kring deres interesse i kommuneplanlægningen.

Afsnit 5.2 Landskab og jordbrug
Kan påvirkes af landskabskarakterkortlægningen og statens udmelding om-
kring deres interesse i kommuneplanlægningen.

Gennemført kommuneplanlægning ved tillæg
til kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1. Saltø
VVM og kommuneplanretningslinjer for 3 vindmøller
Følger lokalplan 057

Tillæg nr. 3. Sandved/Tornemark
Nyt rammeområde til kraftvarmeværk
Følger lokalplan 051

Tillæg nr. 4. St. Røttinge
VVM og kommuneplanretningslinjer for 3 vindmøller
Følger lokalplan 049

Tillæg nr. 5. Næstved, Farvergade
Ændret etageantal til 2-4 og max bygningshøjde på 13,5 m
Følger lokalplan 052

Tillæg nr. 6. Herlufmagle
Ændret rammeafgrænsning og anvendelse ændres til rekreativt område
Følger lokalplan 055

Tillæg nr. 7. Næstved, Gallemarkskvarteret
Ændret rammeafgrænsning og anvendelse ændres til boligområde
Følger lokalplan 041

Tillæg nr. 8. Fuglebjerg
Solenergianlæg
Følger lokalplan 058
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Miljøvurdering i forbindelse 
med Planstrategi 2016-2027
I henhold til lov nr. 936 af 24.09.2009 om miljøvurdering af planer og pro- 
grammer, med senere ændringer, skal Byrådet tage stilling til, om Planstrategi 
2016-2027 skal følges af en særlig miljørapport.

Loven stiller kun krav om, at planer og programmer, som skrives i medfør af 
lovgivningen, skal miljøvurderes. Planlovens plantyper, så som kommune- og 
lokalplaner, er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmel- 
ser om miljøvurdering.

Agenda 21- og Planstrategier er som udgangspunkt ikke omfattet af lo-vens 
bestemmelser om miljøvurdering, idet det antages, at hverken Agenda 21– 
eller kommuneplanstrategier normalt fastlægger bindende rammer for fremti-
dige anlægstilladelser.

Det beror altså på Planstrategiens konkrete indhold, om den skal følges af en 
særlig miljørapport. Strategier, der sætter bindende rammer for fremti- dige 
anlægsarbejder opført på bilag 3 eller 4 til loven, eller som kan påvirke inter-
nationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, vil således også være
omfattet af kravet om miljøvurderinger, idet strategier falder ind under lovens 
definition af begrebet ”plan og program”.

Det er altså indholdet i den enkelte konkrete Planstrategi, der er bestem- 
mende for, om planen skal miljøvurderes og på hvilket niveau.
Det vurderes, at Næstveds Planstrategi 2016-2027 ikke indeholder direkte 
bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser, der kan påvirke interna- 
tionale naturbeskyttelsesområder. Den indeholder heller ikke direkte bindende 
rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag
3 eller 4 til loven.

Byrådets afgørelse om miljøvurdering af Planstrategien kan påklages til Na- 
tur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af 
Planstrategien. Du kan læse mere om klagereglerne på www.nmkn.dk.


