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Bilag 2: Kontaktoplysninger og information 
 
 
Kontaktoplysninger 
 
Kontakt til kommunen: 
Den løbende og generelle kontakt imellem lokalrådene og Næstved Kommune sker via 
kommunens kontaktperson i Center for Kultur og Borgerservice: 
Mette Dinesen, mldin@naestved.dk, tlf.: 5588 3019 / 2374 2129. 
 
Kontakt til Center for Kultur og Borgerservice: ckb@naestved.dk, tlf.: 5588 3020. 
 
Kontakt til politikere:  
Kontaktoplysninger ligger på kommunens hjemmeside: 
https://www.naestved.dk/politik/byraadet 
Lokalrådene opfordres til at sætte administrationen cc. ved henvendelse på mail. Dette 
sikrer, at henvendelsen håndteres så hurtigt, koordineret og kvalificeret som muligt 
 
De politiske udvalg kontaktes via Center for Politik og Udvikling cpu@naestved.dk, der 
videreformidler informationen til de relevante personer i administrationen eller til 
udvalget. 
 
Kontakt til administrationen: 
Administrationen kontaktes via kommunens kontaktcenter på 55 88 55 88 eller 
naestved@naestved.dk. Læs mere om kontakt til kommunen: 
https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/kontakt. 
 
Kontaktoplysninger på enkelte medarbejdere findes i den elektroniske telefonbog: 
https://telefon.naestved.dk/. 
 
Henvendelser til Næstved Kommunes administration besvares hurtigst muligt og senest 
inden for 15 arbejdsdage. Besvarelsen er ikke nødvendigvis et endeligt svar og kan 
være en tilbagemelding, f.eks. om det videre forløb og hvornår endeligt svar kan 
forventes. 
 
Næstved Kommune har oplysningspligt, dvs. man kan ringe til en hvilken som helst 
medarbejder i kommunens administration og få hjælp til, hvordan man kommer videre 
med sin henvendelse. 
 
Information 
 
Lokalrådene kan søge information om kommunen: 

- Politiske dagsordener og referater (man kan selv oprette abonnement for de 
udvalg, man ønsker): https://dagsordener.naestved.dk/ 

- Byrådsmøder kan ses på: https://www.naestved.dk/politik/byraad/naestved-
byraads-moeder-paa-video og på Næstved Kommunes facebook-profil 

- Oversigt over kommunale høringer findes på: 
https://www.naestved.dk/hoeringer 

- Nyheder fra Næstved Kommune findes på: https://www.naestved.dk/nyheder. 
- Der kan oprettes abonnement på Nyheder, Høringer osv. på de enkelte sider. 
- På oplevelsessiden Mærk Næstved https://maerknaestved.dk/ findes oplysninger 

om arrangementer og begivenheder i Næstved Kommune 
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Kommunen kan søge information om lokalråd og lokalområder: 
- på de lokale områdehjemmesider, hvor der bl.a. er:  

o Beskrivelser af lokalområdet og dets værdier, attraktioner og lokale liv 
o Information om lokalrådets arbejde, vedtægter, mødereferater og 

bestyrelse 
o Information om lokale arrangementer og begivenheder 
o Links til andre lokale hjemmesider 

 
Synliggørelse af lokalområderne 
På oplevelsessiden Mærk Næstved https://maerknaestved.dk/ findes oplysninger om 
arrangementer og begivenheder i Næstved Kommune. Alle kan oprette arrangementer 
og begivenheder på Mærk Næstved. Link til formular: 
https://kalender.maerknaestved.dk/perl/quickadd/type-naestved3.  
 
Aktiviteter, arrangementer, bosætningshistorier, billeder og steder i lokalområder kan 
desuden synliggøres Mærk Næstveds sider på Instagram og Facebook. 
Kontakt: maerk@naestved.dk. 
 
Næstved Kommune synliggør lokalområderne på naestved.dk: 
https://www.naestved.dk/kommunen/lokalomraader/lokalomraader-lokalraad-og-
bylaug#lokalraad og naboinaestved.dk: https://naboinaestved.dk/boligomraader/.
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