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SSV ansætter fælles
pressetalsmand
SSVs landdagsgruppe og landsforbundet oplyser at Lars Erik Bethge (33 år),
der p.t. er videnskabelig medarbejder i landdagsgruppen, fra 1. september
og frem til landdagsvalget i starten af 2005 bliver ansat som fælles
pressetalsmand for SSV. Partiets næstformand, Rüdiger Schulze glæder sig
over beslutningen:

�Landsstyrelsen ser ansættelsen af Lars Erik Bethge som pressetalsmand
som det første tiltag for et godt resultat til det kommende landdagsvalg. Den
nye pressetalsmand får op til landdagsvalget 2005 til opgave at styrke
partiets profil overfor offentligheden. Med Lars Erik Bethges ansættelse er
partiets og landdagsgruppens pressearbejde i en hånd, hvilket forbedrer
mulighederne for at koordinere aktiviteterne. Denne ansættelse er altså på
en måde startskuddet for SSVs landdagsvalgkamp 2005!�

Landdagsgruppens formand Anke Spoorendonk siger:

�Vi har længe overvejet, på hvilken måde vi kunne forbedre og
professionalisere vores pressearbejde. Vi har valgt denne interne løsning,
fordi Lars Erik Bethge har et indgående kendskab til partiet og dets politik,
desuden har han fra sit arbejde som videnskabelig medarbejder siden 1995
mange års erfaring med pressearbejde. Dertil kommer at denne løsning giver
os en mulighed for at ansætte et ungt menneske som afløser for Lars Erik
Bethge.�
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Vikarstillingen som videnskabelig medarbejder bliver dog først udskrevet
efter sommerferien. I kontrakten - der blev underskrevet idag - blev det
fastlagt at pressetalsmanden formelt er ansat hos landdagsgruppen, men at
han i 18 måneder bliver udlejet i en tredjedel af sin arbejdstid til
landsforbundet. Aftalen er foreløbig tidsbegrænset til landdagsvalget 2005.
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