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Bord 1: Digitalisering  

- Hvor langt er kommunen inden for digitalisering, og hvordan kan vi udnytte de mange 

muligheder, der er for øget digitalisering fremadrettet? Hvad mener du om øget digitalisering? 

  

 

  

  

Bord 2: Velfærdsteknologi  

- Hvilke løsninger inden for velfærdsteknologi bruger kommunen allerede, og hvad bliver det 

næste? Hvad er din mening om de muligheder velfærdteknologi giver?  

Bord 3: Nye former for samarbejde med borgerne  

- Hvordan kan vi blive endnu bedre til at finde nye løsninger med borgerne, og hvordan kan vi 

samarbejde på nye måder? Har du forslag til nye samarbejdsformer? 

Bord 4: Udvikling og vækst  

- Kommunens udvikling og vækst handler om erhverv og uddannelsesniveau, men også om 

vores byer, infrastruktur, skoler, rekreative muligheder og meget, meget mere. Hvordan sikrer 

vi det nødvendige høje niveau på disse og andre parametre, som kan generere vækst og 

udvikling?  

Bord 5: Bosætninger og boliger  

- Næstved kommune arbejder med at få flere borgere udefra til at flytte til kommunen. En af 

indsatserne er planlægning af boligområder med forskellige muligheder for boliger. Næstved 

by vokser, og mange flytninger sker internt i kommunen. Hvilke tiltag synes mener du kan 

styrke tilflytning af borgere til Næstved Kommune? 

  

  

  

 

Bord 6: Tiltrække uddannelser og kvalificeret arbejdskraft  

- Det er meget vigtigt for en kommune at have gode uddannelsesinstitutioner. Vi er i gang 

med at få etableret et uddannelsescampus i bymidten. Hvordan får vi flere uddannelser til, der 

er med til at fastholde de unge og at højne uddannelsesniveauet i kommunen=  

Bord 7: Regelforenklinger og forenklinger  

- En kommune har mange love og regler, der skal overholdes, men borgerne skal samtidig 

opleve en så smidig og enkel kontakt med kommunen som muligt. Har du nogle gode forslag 

til enklere sagsbehandling?   

Bord 8: Kloge kvadratmeter/kommunale bygninger  

- Kommunen ejer rigtig mange bygninger og anvender dem til mange formål. Vi arbejder i 

øjeblikket med forslag til bedre udnyttelse af kommunens bygninger. Har du gode forslag? 




