
 
 
Kære medlemmer. 
 
En påskehilsen fra Byrådsgruppen. 
 
Her op til påsken vil vi gerne give jer en lille up-date på hvad der sker politisk p.t. 
Vi er som alle andre i undtagelsestilstand i alle udvalg og Byråd. 
Der foregår stadigvæk møder på skype, så hjulene bliver holdt i gang. 
Alle arbejder hjemmefra bortset fra de funktioner, der har med pleje at gøre. Der er nu også åbnet op for at 
ETK kan fastholde de funktioner, hvor der er tale om naturpleje. 
 
Bedst som der var lagt op til en udligningsreform, som isoleret set godt kunne falde ud til Køge kommunes 
fordel, er der opbrud i tingene og vi er lige nu udvidende om, hvad det måtte ende med. 
Samtidig bliver det også interessant at se, hvordan Folketinget vil sætte gang i tingene igen på et tidspunkt 
og om kommunerne får en aktiv rolle her. 
Det er i Køge kommune - som i andre kommuner - besluttet at fremrykke betalinger og at se på at 
fremrykke anlægsinvesteringer, nu hvor anlægsloftet for 2020 er bortfaldet. 
Det vil også blive udnyttet hos os, men i forvejen stod vi til at overskride anlægsloftet betragteligt i 2020, 
hvis alle besluttede opgaver bliver gjort færdige. 
Vi Konservative er p.t. meget optagede af at få set på, hvordan vi kan hjælpe detailhandlen med at få gang i 
hjulene igen når der bliver åbnet for normale tilstande. 
Vi har allerede rykket betalingen for udeservering på torve og stræder, men bør nok se på helt at droppe 
betalingen i 2020. 
Betalingsparkeringen skal vi også have set på. Lige nu giver det ikke mening at gøre ret meget, for der er 
ingen trafik, men vi skal have en snak med de øvrige operatører om evt. at ændre på eller helt at pause for 
betaling resten af året. 
Vi opfordrer alle til at handle lokalt og støtte op med at købe take-away hos vores restauranter i denne 
tid. 
Vi 4 Byrådsmedlemmer er i tæt kontakt dagligt med hinanden, så vi løbende følger op på udviklingen i de 
udvalg vi sidder i. 
Det er også nødvendigt, da der dagligt kommer forslag om tiltag, som vi selvfølgelig skal sætte vores præg 
på. 
Desværre vil denne krise få stor betydning for, hvordan udviklingen vil gå i Køge kommune den kommende 
tid. 
Vi må nok se i øjnene at noget af det der er gang i, vil blive forsinket. 
 
Venlig hilsen 
 
Flemming Christensen 


