Kære medlem
Det er noget tid siden, vi sidst lod høre fra os. Men nu her op til ferien, er der taget et stort skridt
mod at lave et nyt budget for Køge Kommune for 2020.
Selve budgettet skal som sædvanligt gøres færdigt til oktober, men vi kan ikke komme helt i mål,
før den nye regering har indgået en ny økonomiaftale med Kommunernes Landsforening. Den
kommer nok ikke på plads før tidligst i september.
Imidlertid har vi i byrådet arbejdet på at få lavet en plan for de reduktioner i vores serviceudgifter,
som er nødvendige. Kr. 60 millioner var målsætningen. Samtidig var det aftalt, at de 7 fagudvalg
hver især skulle forsøge at finde deres andel af den samlede reduktion, som var aftalt som en
matematisk fordeling.
De 5 udvalg lykkedes med det, medens Børneudvalget og skoleudvalget begge kun nåede delvist i
mål. Det skal ses i sammenhæng med et andet budgetmål, nemlig at forsøge at undgå nedskæringer
på netop børne- og skoleområdet.
Har man fulgt med i debatten i dagspressen, har man også set, at vi fra konservativ side, med Mads
Andersen i spidsen som formand for Skoleudvalget, ar sat hælene i overfor nogle spareforslag, som
i den grad ville have forringet skolebørnenes vilkår.
Sideløbende har Thomas Kampmann (næstformand i Børneudvalget) hele tiden kæmpet for, at
specielt normeringen i daginstitutionerne ikke blev yderligere forringet. Dette med fokus på og
udgangspunkt i en konservativ grundværdi "at alle skal have en god start i livet".
Det lykkedes og alle partier er nu enige om at holde igen med besparelser på netop børne- og
skoleudvalget og afvente økonomiaftalen. Herefter tager vi bestik af situationen, og retter budgettet
til. Vi har selvfølgelig nogle alternative forslag klar, hvis det skulle vise sig, at der fortsat er krav til
at finde nogle reduktioner.
Vi er meget tilfredse med, at det lykkedes os at få de øvrige partier med på at holde det, vi havde
lovet i sidste budget, nemlig at tage hensyn til børne- og skoleområdet.
De mange udviklingsprojekter i kommunen er i fremdrift, som planlagt. Det gælder Køge Nord
station, Køge Kyst på Sdr. havn, udvidelsen af Køge Havn, byggeriet af det nye Universitetshospital
og Køge Idrætspark.
Det netop overståede valg gik flot for det konservative folkeparti. I Køge kommune havde vi en
fremgang på 4,2 procentpoint (7,2 procent af stemmerne), på landsplan fordoblede vi antallet af
mandater til 12 i Folketinget, og lokalt fik Mads Andersen et flot første gangs-valg med 3158
stemmer, som desværre ikke var nok til en direkte plads i den nye folketingsgruppe, men nu med en
1. suppleant post. Dermed har han udsigt til at få debut i tinget på et tidspunkt.
Vi vil ønske alle en god sommer, og takke for støtte samt opbakning til vort fælles konservative
projekt i Køge Kommune.
Venlig hilsen
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