
Det konservative folkeparti i Køge arbejder også for ældre og 

sundhed. 

Jeg føler mig forpligtet, som Konservativt medlem i ældre og sundhedsudvalget til at reagere på Bent Sten 

Andersens politiske klumme i lørdagsavisen den 27.juni. 

Vi har på alle måder et godt og frugtbart samarbejde i Køge byråd, det vil vi I den konservative gruppe tage 

ansvar for, at vi fortsat har, selvom der opstår politiske uenigheder undervejs i processerne. 

Derfor vil jeg undlade at kommentere på det ret personlige offentlige angreb Mads Andersen er udsat for 

og indirekte det Konservative Folkeparti. Denne form er jeg dybt uenig i. Intern uenighed bør drøftes og 

løses mellem parterne internt. 

Derimod vil jeg gerne dele, hvorfor vi i den Konservative gruppe har handlet, som vi har gjort. Mads 

Andersen har ikke stået alene her, vi har været en enig byrådsgruppe. 

Vi forpligtede os på budgetseminaret i efteråret 2018 til at være en del af en matematisk fordelingsnøgle 

mellem udvalgene. Der skulle sættes en masse analyser i gang, fordi vi gerne ville af med det gamle 

sparekatalog. Vi ville gerne nogle mere ”kloge og langsigtede” besparelser, nogle der gav mening på den 

lange bane, hvis man overhovedet kan italesætte besparelser, som meningsgivende. 

I budgeterklæringen skrev alle under på, at særligt børneområdet skulle i fokus og styrkes. 

Især på Børne, unge og skoleområdet blev det mere og mere tydeligt i vores gruppe, at vi helt 

grundværdimæssigt ikke kunne være med til at stemme mange af de forslag igennem, i takt med at vi fik 

forelagt analyserne.  

Vi arbejder politisk for en god start på livet og dannelse i skolelivet. Dette kan ikke foregå, hvis ikke både de 

fysiske og menneskelige rammer for vores børn og unge er tilstede. Vi skal finde en mere overordnet 

retning sammen med aktørerne ude i ”marken”, derfor bliver vi nødt til at investere lidt, inden vi får 

afkastet. Det er det, vi gerne har villet i dialog om. 

Vi vil fortsat arbejde med at analysere alle serviceområder, og vi vil også gerne stå i spidsen for en bred 

politisk drøftelse af skoleområdet i tæt samarbejde med skoleledelser og skolebestyrelser. 

Endvidere ønsker vi en bred politisk drøftelse af, om det fortsat er smart af os automatisk at fremskrive 

priser på alt ved budgetlægningen. Det drejer sig om mange penge. 

Men jeg arbejder også for den Konservative gruppe i ældre og sundhedsudvalget målrettet de borgere, som 

har brug for hjælp. De sårbare borgere, skal have den hjælp, de har brug for. Dette arbejde er bare ikke så 

synligt, fordi det altid enten er udvalgsformanden eller oppositionen, der bliver spurgt eller interviewet, når 

der er sager i ældre og sundhed. Det betyder, at du ikke som borger egentlig kender til, hvad er nuancerne 

og diskussionerne mellem de forskellige udvalgsmedlemmer. 

Hvordan arbejder jeg så målrettet, jamen det gør jeg ved at tænke på tværs af forvaltnings-/ og 

udvalgssøjler. Jeg tænker, sundhed meget mere bredt end kun sundhedsvæsenet. Jeg er føler mig overvist 

om, at der er en hel ”gruppe” af ældre og måske også yngre borgere, der bare skal have en hånd udi et 

fællesskab, aftenskolerne, en social- eller idrætsforening, så ville de kunne blive mere eller mindre fri af det 

kommunale system.  



Det er for mig og de konservative en politisk grundværdi at støtte den enkeltes frihed. Men vi mangler i 

Køge kommune at styrke kontaktfladerne/netværket/synligheden af disse muligheder på tværs af 

foreningerne, de frivillige, aftenskolerne samt mange flere aktører og binde dem sammen med 

sundhedssystemet. Det har jeg sat på dagsordenen i ældre- og sundhedsudvalget, som arbejdspunkt. 

Grundtanken er her, at vi i sparetider tænker over, hvad har vi allerede af gode initiativer, som bare skal  

bindes sammen og op i lyset.  Men det kræver, at vi bryder med søjletanken, er vi klar til det i Køge 

kommune? 

Jeg arbejder i den retning i ældre og sundhedsudvalget, som de Konservatives repræsentant. Det ligger 

også i mit og vores DNA at tage vare på de sårbare ældre, men også sårbare i andre aldersgrupper. 

Kirsten Larsen (C ) 

Medlem af ældre- og sundhedsudvalget. 

 

 


