
Så er der budgetforlig. 
 
Tak for kampen til vores byrådskollegaer de sidste par dage.. Budgetforhandlingerne i år har givet 
anledning til længere politiske diskussioner, da der for de konservatives vedkommende har været et 
kardinalpunkt ift at bryde op med den matematiske fordeling af de 20 millioner, som vedr. de faglige 
besparelsesforslag.   
 
Vi har haft øje for at vores fremtidige besparelser bl.a baseres på relevante analyser og indextal. 
 
Vi arbejder helt klart for at genoprette et for vores kommune et fornuftigt anlægsniveau, og fastholde en 
høj likviditet. 
 
Ligeledes har vi haft fokus på at holde igen med kraftigt stigende driftsudgifter, selvom vi i dette budgetår 
har haft et meget mere positivt udgangspunkt. Til gengæld har vi prioritet anlæg spredt over hele 
kommunen 
 
Vi har prioriteret færdiggørelse af nogle af de igangsatte anlæg, bl.a. Omfartsvejen i Borup. Vi har 
prioriteret at sætte ekstra penge af til renovering af vores bygningsmasse, da vi skal blive meget bedre til at 
passe på vores bygninger, hvilket bl.a. Teaterbygningen er et aktuelt eksempel på. 
 
Anlæg på idrætsområdet, hvor vi vil fremhæve, at Køge FC Nord har fået efter mange års ventetid penge til 
deres omklædnings og foreningsfaciliteter. Ligeledes får Herfølge Boldklub et tilskud til et nyt kunsttofbane. 
 
Kultur og idrætsområdet får en ny medarbejder, hvor en del af arbejdsopgaven bliver event, så vi kan få 
den kommunale tovholder tilbage, så vi kan få f.eks. Kyndelmissen op på niveau igen fra 2021. Køge 
Marina, som i disse år har flere og flere besøgende får penge både til drift og udvikling, så vi kan blive ved 
med. Dette fordi vi gerne vil have en kommune med liv og tilbud til borgerne. 
 
På børneområdet har en af vores prioriteter været den tidlige indsats udmøntet ved en pulje til bl.a 
opnormering af sundhedsplejen. Ligeledes er er der prioriteret 2 sagsbehandlere til familieafdelingen. På 
skoleområdet er lejrskolerne tilbage for 1 år i første omgang og i en lidt reduceret form. 
 
For Køge bys handelsliv har vi fjernet betaling for udeservering på fortovsarealer foran butikken, så vi 
hermed kan skubbe positivt til et blomstrende cafe og restaurationsliv. Der er prioriteret en 
byggesagsbehandler, der skal gøre sagsbehandlingstiderne kortere til gavn for vores virksomheder og vores 
borgere. 
 
Vores jordsalg giver et overskud og vores virksomheder bidrager med en fordobling af indtægter i form af 
selskabsskatter. Den vækst, som vores virksomheder bidrager med, samtidigt med,  at vi bliver flere 
borgere i Køge kommune, giver os et positivt udgangspunkt for dette budget. 
Det er hvad vi fik råd til i år. Vi styrer økonomien stramt, selvom økonomiaftalen mellem KL og Staten gav 
os mere end forventet. Men det er vigtigt, at vi er klar til en opstramning næste år, hvor vi må regne med, 
at en ny udligningsreform kan koste os noget i udligningen. 
 
Venlig hilsen 
 
Flemming Christensen- Kirsten Larsen-Thomas Kampmann-Mads Andersen 
 


