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1

Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse

Vejlederne - (UU vejlederne )

Vejlederne skal arbejde mere på at få de unge mod erhvervsuddannelser 

i stedet for mod Gymnasiet. 

Vigtigt, at alle børn ikke skal på Gymnasiet - men mod 

erhvervsuddannelserne. Vi skal arbejde på at få prestige ind i 

erhvervsuddannelserne. 

BEU

BSU

2

Vækst og Udvikling:

Bosætningskvaliteterne er vigtige at 

satse på

Skolerne er ekstremt vigtige – sats på og udvikl dem. Forældre orienterer 

sig i skolerne performance, og hvad der er skrevet i pressen, hører fra 

famili og venner til skolernes ry. Afgørende for bosætningen af 

børnefamilier.

BSU

3

Vækst og Udvikling:

Bosætningskvaliteterne er vigtige at 

satse på

Sundhedsplejersker - i Vordingborg holder de børnene længere. BSU

4

Vækst og Udvikling:

Bosætningskvaliteterne er vigtige at 

satse på

En webside med tilbud til børnefamilier her i kommunen - 

naboinaestved.dk er fed, men måske befrugtes med tilbud til unge 

familier/gravide, småbørnsfamilier.

BSU

5

Vækst og Udvikling:

Bosætningskvaliteterne er vigtige at 

satse på

Lav udvidet kommunalt børneservicetilbud: fx Rådgivning om søvn, 

ernæring osv. For at vise at Næstved Kommune går den ekstra meter for 

børnefamilierne

BSU

6

Vækst og udvkling:

Identitet

Street art. Er en helt unik identitet vi har, som vi slet ikke dyrker nok og 

får nok ud af - omfavn det - brug det aktivt, som identitetsskabende, 

men der er også masser af direkte og indirekte kommercialitet i det.

KDU

7

Velfærdsteknologi

Vigtigt at introducere teknologiske løsninger for borgere på et tidligt 

tidspunkt helt generelt, herunder også specifikt i en eventuel 

demens/sygdomsproces.

OFU
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8

Vækst og udvikling:

Identitet
Bymidtemiljøet er fantastisk PEU / TU

9

Vækst og udvikling:

Identitet

Munkebakken - fedt at vi udvikler bymidten. Men gør noget ved 

Udsigtstårnet. Et nyt tårn/et nyt vartegn. Lav en kæmpetrold.
PEU / TU

10

Vækst og udvikling:

Identitet
VUC: Super - mere af det

PEU / TU 

/ KDU

11

Vækst og udvikling:

Identitet

Bæredygtighed/ressource city: Den omsorgsfulde kommune vil gerne det 

det gode, det sunde, for sine borgere – og det der passer på kloden fra 

lokal til global. Igen: signalet om hvem vi er!

PEU / TU 

/ OFU 

12

Vækst og udvikling:

Identitet

Meget mere genanvendelse også på kilde/husstandsindsamling - brug det 

som et signal.
TU

13

Vækst og udvikling:

Identitet

Driv med det bæredygtige og cirkulære - byhaver, mere bæredygtige 

signaler. Skolehaver. Fx a la Ladby.
PEU / TU

14

Vækst og udvikling:

Identitet

Mere fokus på lokale fødevarer, og økologiske produkter, det er 

selvfølgeligt op til markedet, men hvordan kan vi sætte rammer for at 

bringe det frem i lyset.

PEU / TU

15

Vækst og udvkling:

Identitet
Mere solenergi på kommunens bygninger. PEU / TU

16

Bosætning og boliger

Dobbelthuse og generationsboliger
Der skal være plads til familier og fællesskab PEU

17

Bosætning og boliger

Rækkehuse til de små familier

Vi skal have nogle botilbud til de unge familier som ikke har råd til at 

købe et nyt hus.
PEU / ØK

18

Bosætning og boliger

Bofællesskaber på landet
Økobofællesskaber på landet PEU
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19

Bosætning og boliger

Kan vi ikke få nogle flere studieboliger 

i Næstved 

Der er vigtigt med ungdomsboliger for at fastholde de unge borgere i 

kommunen. 
PEU / ØK

20

Bosætning og boliger

Der skal være gang i byen – noget at 

blive her for   

Der skal være fokus på, at der sker noget i byen så man bliver her og 

uddanner sig og eventuelt få job her 

PEU / TU 

(Bymidte 

strategi)

21

Bosætning og boliger

Bedre kollektiv trafik på landet
Det skal være nemmere at komme til byerne på landet TU/LU

22

Vækst og Udvikling:

Bosætningskvaliteterne er vigtige at 

satse på

Hvorfor vil man gerne bo i Næstved?

Tidligere indbyggere (unge).

De eksisterende borgere (de skal helst blive).

De helt nye (hvordan får vi gjort opmærksom på Næstved som 

bosætningsdestination?).

PEU / ØK

23

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Langsigtet planlægning. Ift at gøre os attraktive for investeringer. De 

næste 20 år. Hvordan skaber vi vores egen virkelighed og attraktion ift 

investeringer.

PEU / ØK

24

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Udnytte lokale erhvervsfolk som ambassadører for tiltrækning af 

virksomheder. Kræver at vi har salgsindsats og back-office til at bakke 

det op, så ambassadørerne har noget at henvise til, og føler tryghed ved, 

at vi nok skal levere, når de aktiverer deres netværk.

PEU/ ØK

25

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Spekulere i værdikæderne omkring de kompetencer vi har eller får - fx 

Udlændingestyrelsen  - juraklyngen.
PEU / ØK

26

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Profilere sig - på en kerneerhvervsfortælling. PEU / ØK

Side 3 af 10



FAG-

UDVALG

Opsamling Borgermøde den 10. april – fordelt på udvalg og generelt

EMNE INPUT/IDEER
FORSLAG 

NUMMER

27

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Filmbyen i Hvidovre som et eksempel ØK

28

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Arenaen: P-hus på parkeringspladsen TU / ØK

29

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Infrastruktur er afgørende for tiltrækning af såvel borgere som 

virksomheder og investeringer: Motorvej og sygehus/sundhedsservice
TU / ØK

30

Vækst og udvikling:

Tiltrækning af virksomheder og 

investeringer

Egenkultur: Vores evne til at trække os selv op ved hårene - vi er måske 

lidt dovne, vi skal være hurtigere, satse mere, trække selv.
ØK

31

Kvaliceret arbejdskraft og uddannelse

Der mangler ingeniøruddannelser.

Mange af de uddannelser er er på eksempelvis ZBC, er ikke i Næstved

Ideforum - De har drøftet hvordan vi får trukket ingeniøruddannelserne 

til Næstved. Der er specielt brug for Teknikumingeniør uddannelser. 

Intput/ideer: Hvad er der i byen ift. de uddannelser ift. de behov vi har i 

byen.

ØK

32

Kvaliceret arbejdskraft og uddannelse

Udlændingestyrelsen, domstole mv.

Lave samarbejde med disse for at få flere uddannelser til kommunen.

Styrelsen er meget interesseret i en "ægtefællegaranti - ift. Job"

Hvordan får vi de nye akademikere - og deres ægtefæller, der kommer 

via styrelsen, til at flytte til Næstved?

ØK
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33

Kvaliceret arbejdskraft og uddannelse

Kunne man tiltrække Syddansk 

Universitet?

Måske gå i dialog med Slagelse omkring samarbejde. Måske også 

samarbejde med andre universiteter - eksempelvis  RUC
BSU / ØK

34

Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse

Større samling af uddannelserne, rent 

geografisk i Kommunen. Større 

Campus tanke.

“Køge-tanken”, samle uddannelserne. “Skal vi gøre Teatergade til en 

uddannelsesgade?” “KLOGE KVADTRATMETER”  

Når vi samler det på Teatergade, vil de unge samtidig blive i byen. Ikke 

ude i Birkebjergparken. For så vil de unge hurtigt være væk fra byen 

igen. 

MEN, der er ikke plads til alle uddannelserne - så hvad så?

BSU / ØK

35

Bosætning og boliger

Seniorbofællesskaber

Vi skal have de ensomme ældre ud af parcelhusene og ind i 

fællesskaberne for at få ledige huse til de nye familier. Lav analyse i 

forbindelse med Kommuneplan, om hvilke boliger, der er attraktive for de 

ældre at flytte til 

PEU / ØK

36

Bosætning og boliger

Reklamere for, at her er mere plads til 

at leve og skabe virksomhed 

Der er mere plads til at udfolde sig her, men bylivet skal være fedt og der 

skal være flere fællesskaber 

PEU / TU 

/ØK (bo-

sætning)

37 Velfærdsteknologi Talegenkendelse - et nyttigt redskab der kan effektivisere

38
Velfærdsteknologi

Søge nationale puljer m.h.p. indkøb af større mængder af forskellige 

velfærdsteknologiske løsninger

39

Velfærdsteknologi

Gruppen påpegede vigtigheden af, at forudsætningerne for at udnytte 

velfærdsteknologien optimalt, skal være på plads - eksempelvis 

mobildækning og fiberløsninger

40

Bosætning og boliger

Fokus på bæredygtighed 

Begynder at blive et kæmpe emne blandt unge og blandt unge familier. 

Må kunne bruges i bosætningsøjemed til at skabe nye boligformer og til 

at tiltrække borgere

PEU
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