
VELKOMMEN!
Velkommen til vores nyhedsbrev. Alle medlemmer af Socialdemokratiet i Køge kommune 
vil have mulighed for, at modtage det.  Nyhedsbrevet skal fortælle om vores kommende ar-
rangementer og afholdte arrangementer. I nyhedsbrevet vil der også være politiske indlæg 
fra medlemmer og folkevalgte.

Nyhedsbrevet kan forhåbentlig dække det behov, som 
medlemmer har for at høre nyt fra egen partiforening og  
de andre partiforeninger her i Køge kommune. Og også 
gerne nyt fra Regionsråd og Folketing.

Den politiske sæson er i gang ovenpå en varm sommer. 

Der er netop blevet indgået forlig  om det kommunale 
budget 2019. En svær nød at knække, da der skulle spa-
res. Socialdemokratiets prioritet forud forhandlingerne var 
klar: Børn, folkeskole og ældre skulle skånes. Og denne 
målsætning holdt. Det er endda et enigt byråd, som står 

bag budgetforliget.  Godt gået af Marie Stærke og de social-
demokratiske byrådsmedlemmer. Mere om budget 2019 
andetsteds i nyhedsbrevet.

Indenfor det næste år skal vi også til folketingsvalg. Dan-
mark trænger til en ny regering, som kan sætte en ny dags-
orden og en ny kurs. Vores planlægning i Køge kredsen er 
godt i gang. Jeg håber, at rigtig mange bakker op, sådan at S 
og Henrik Sass kan få et stærkt valg.
 
Mange hilsner
Jan Rix Rasmussen

- POSTEN
SOCIALDEMOKRATIET • NYHEDSBREV

DET GRØNNE HØSTMARKED
Igen i år vil vi deltage i Det Grønne Høstmarked der 
løber af stablen den 7. oktober og foregår på Køge 
Torv. Arrangementer afholdes sammen med Køge 
Handelsstandsforening og sætter fokus på den grønne  
omstilling i Køge.

SØNDAG 7. oktober
Køge Torv
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Det er som skrevet et enigt byråd, der har indgået budget-
forlig. Vi har for første gang i 10 år været afsted to dage 
sammen og forhandlingerne er foregået i plenum. På den 
måde har alle hørt, hvad der er sagt og alle har taget ansvar 
og været med til debatterne. Jeg vil gerne takke byrådets 
medlemmer for at tage handsken op og virkelig engagere 
sig i prioriteringerne og debatterne -tilmed på en virkelig 
god, konstruktiv måde fuld af gensidig respekt. Det var 
stærkt!

Men vi er ikke i mål med budgettet for 2018. Vi har bogsta-
veligt talt købt os til mere tid. Ubalancen var på 88 mio kr og 
vi sparer “kun” 50 mio kr. Derfor er der lagt en besparelses-
pulje ind i budgettet næste år på 60 mio kr.

Der er argumenter for og imod at gøre det på denne måde. 
Imod er, at det var bedre at tage det hele af én omgang. 
Men fordi vi har haft så kort tid at arbejde med besparel-
serne i, så har vi og administrationen ikke haft tiden til at 
tænke os om og lave større analyser og tiltag. Kritikken af 
sparekataloget har da også været hård -“gammel vin på nye 
flasker”, “besparelser der skader på længere sigt” osv.

Derfor vælger vi at skubbe noget af besparelsen foran os og 
bruge tid på at tænke os om. Få lavet tilbundsgående ana-
lyser, kigge på nye måde at gøre tingene på og have dialog 
om det. Derfor bliver næste år endnu et spareår, men med 
muligheden for at forberede os bedre og tænke os om.

Derudover vil vi gerne lave budgetprocessen om. Forhå-
bentligt slippe helt for sparekataloger og opslidende pro-
cesser. Dertil vil vi også lave et kodeks for god økonomis 
styring, så vi i fremtiden kan stå sammen om at undgå at 
overskride budgetterne, der kun fører til disse hårde bud-
getbesparelser.

Første vigtige skridt er taget med det dette forlig, men vi er 
stadig på vej og mere står foran os.

Tak til borgere for engagement og høringssvar. Tak til ad-
ministrationen for gode og gennemarbejdede oplæg. Tak 
til byrådsmedlemmer og partier for et godt åbent og kon-
struktivt samarbejde.

NYT FRA NØRRE KØGE
På Nørre Køge’s skolemøde på Søndre Skole, havde 
vi besøg af Christine Antorini. Vi er sikkert de sidste 
der oplevede hende i aktion inden hun fik sit nye job. 

Køges nye børneudvalgsformand er Pernille Syl-
vest. Christine og Pernille gjorde et godt stykke ar-
bejde til vores møde på Søndre Skole, hvor vi snak-
kede skole politik i Køge. Vi vil gerne sige begge tak 
for et rigtig godt møde, ligeledes vil vi gerne sige tak 
til alle de borgere der havde afsat tid til at komme 
og deltage i mødet.

I Nørre Køge har vi besluttet at afholde færre besty-
relsesmøder og i stedet for bruge vores resurser på 
vores medlemmer.

Vi er i fuld gang med at planlægge en lørdagsbrunch 
for familier med børn. På dette møde vil der både 
være noget for børn og deres forældre. Så snart vi 
er klar med planlægningen, vil det blive meldt ud, 
hvor det afholdes og hvad mødet indeholder.

BUDGETFORLIG: VI HUSKER BØRNENE
af MARIE STÆRKE, BORGMESTER 

Alle byrådets partier har indgået budgetforlig. Selvom vi skal spare, er budgettet 
første skridt på vejen til den prioritering vi ønsker. Besparelserne på børn, 
folkeskole og ældre er minimale til gengæld henter vi en del på administration og 
social- og arbejdsmarkedsområdet.
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DANMARK SKAL GENVINDE DEN 
GRØNNE FØRERTRØJE
af HENRIK SASS LARSEN, MEDLEM AF FOLKETINGET 

I det store globale perspektiv er Danmark til tider let at 
overse. Når de globale udfordringer er på dagsordenen, er 
det som regel USA, EU eller FN, man kigger mod for løsnin-
ger. Men selvom vi er et lille land, er vi et land med store 
ambitioner. Det gælder især på det grønne område, hvor vi 
historisk har kæmpet med i en større vægtklasse, end vores 
geografi lægger op til.

Med Svend Auken som bannerfører prioriterede Danmark 
den grønne dagsorden, længe før lyset gik op for mange 
andre. Fordi der var og er brug for en anden retning, hvis 
ikke klimaforandringerne skal løbe løbsk. Gennem poli-
tiske armlægninger og aftaler fik vi udstukket en retning 
mod vedvarende energi, og vi fik samtidig lagt rammerne 
for den vindmølleindustri, der har givet arbejdspladser til 
tusinder af danskere.

Men den grønne førertrøje er falmet i de seneste år.

Ambitiøs grøn plan
Desværre er realiteten nemlig, at den nuværende regering 
har kæmpet mod vindmøller og fremlagt et energiudspil, 
der ville øge CO2-udledningen med 400.000 tons ekstra om 
året i 2030. Samtidig har regeringen sat Danmark på det 
kulsorte hold i Europa.

Mens den herhjemme taler om grønne ambitioner, så har 
regeringen kæmpet sammen med Polen og andre kul-
kraftsbegejstrede lande for at blokere for mere ambitiøse 
europæiske energimål.

Det er både skadeligt for klimaet og for de gode danske virk-
somheder, der arbejder med grøn teknologi. Det kan i sidste 
ende koste danske arbejdspladser, hvis virksomhederne flyt-
ter deres investeringer i grøn teknologi til andre lande.

Vi skal en anden vej.
Det er derfor vi, Socialdemokratiet, har fremlagt en ambi-
tiøs grøn plan med tre nye vindmølleparker og en udfas-
ning af dieselbiler til fordel for grønne alternativer. Vi skal 
udvidet energispareordningerne i byggeriet og i erhvervsli-
vet. Og vi vil oprette en fond, der skal investere i forskning 
og udvikling af nye grønne teknologier.

Mere sammenhængende natur
I diskussionerne om de grønne politikområder, må vi heller 
ikke glemme den danske natur. Da jeg var barn kunne man 
ikke køre en lang tur i bil uden at ende med en forrude fyldt 
med insekter. I dag er antallet af insekter markant færre. 
Det samme er fuglene. Selv haren er truet i visse dele af 
Danmark.

Svaret er mere sammenhængende natur i Danmark, så dy-
relivet har mulighed for at trives. Vi vil have 75.000 hektar 
urørt skov. Og så skal vi have højere afgifter på giftige kemi-
kalier og en bedre overvågning af vores grundvand.

Fremtidige generationer kommer til at leve med konse-
kvenserne af de klimaforandringer, vi taler om i dag. Derfor 
er det nu, vi skal handle.

NYT FRA SYD-VEST
Socialdemokratiet Syd-Vest vil vi i fremtiden forsø-
ge at være mere synlige for vore medlemmer som 
vi for de flestes vedkommende desværre kun ser 
på generalforsamlingen. 

Det er bestyrelsens mål at søge mere kontakt til 
medlemmerne og til det tager vi udgangspunkt i de 
populære arrangementer omkring de gule ærter, 
vi fælles med de to andre foreninger afholder en 
gang om året.

Vi forestiller os nogle få arrangementer med spis-
ning og politiske drøftelser.

Det hele skal naturligvis ikke ende i lange politiske 
diskussioner eller debatter så derfor forestiller vi 
os at indlæggene og drøftelserne er af fx en times 
varighed, hvorefter vi går til spisning og hyggeligt 
samvær - og vi skal naturligvis også synge en lille 
sang eller to.
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REGIONSRÅDET I ARBEJDSTØJET
af JAN HENDELIOWITZ, REGIONSRÅDSMEDLEM

Socialdemokratiet vandt regionsrådsvalget i Region Sjæl-
land, og vi har igen en socialdemokrat, Heino Knudsen, som 
regionsrådsformand.

En flertalsgruppe bestående af S, DF, SF og LA har indgået 
en konstitutionsaftale, som udover rådsformandsposten 
omfatter aftale om større fokus på kvalitet, nærhed og lig-
hed i borgernes sygehusbehandling. Styrkelse af samarbej-
det i det nære sundhedsvæsen. Større fokus på sygehu-
senes arbejdsmiljø og rekruttering af medarbejdere samt 
fortsat udvikling i vækst og udvikling og opprioritering af 
uddannelsesindsatsen.

S har formandsposterne i de to vigtigste udvalg, Sygehus-
valget og Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen. De øvrige 
partier i konstitueringsaftalen besætter resten af udvalgs-
formandsposterne.

De store udfordringer har dog ganske hurtigt samlet hele 
Regionsrådet.

Region Sjælland forventer i 2018 underskud på ca. 190 mio.
kr. på sygehusenes drift. De kommende år ventes tilsvaren-
de underskud med uændret statslig ramme.

Det er hidtil lykkedes at fastholde den høje kvalitet i syge-
husenes behandlingstilbud, men presset på de medicinske 
afdelinger er stort, udfordringerne med at rekruttere læger, 
sygeplejersker og andre personalegrupper er voksende og 
prisen på specialiseret medicin stiger voldsomt.

Rådsfomanden samlede derfor i august Regionsrådet, 
bortset fra Enhedslisten, om en budgetaftale for 2019 og 
en perspektivplan frem til 2022, der dels sætter rammerne 
for en sundhedsindsatsen overfor regionens borgere, dels 
sigter mod økonomisk balance.

Aftalen omfatter en styrkelse af psykiatrien og det medicin-
ske område, et løft i indsatsen på det nære sundhedsom-
råde, reduktion i ventetider på høre- og øjenområdet, læ-
gedækning på alle sygehusenes skadestuer, også Næstved 
og Roskilde, samt øget fokus på sorghåndtering. Aftalen 
omfatter også en investeringsplan frem til 2022, hvor der 
allerede i 2019 er afsat midler til udvidelse af sygehusene i 
Holbæk, Nykøbing Falster og Næstved. Byggeriet af univer-
sitetssygehuset i Køge, videreføres som planlagt.

Budgetaftalen er ambitiøs og betyder en meget stram prio-
ritering af regionens økonomi og forudsætter en betydelig 
reduktion i regionens administrative udgifter og generelle 
rammebesparelser på alle sygehuse og institutioner. Per-
sonalereduktioner vil ikke kunne undgås.

Regionsrådets arbejde sker i en politisk meget vanskelig si-
tuation.

Regeringen har varslet en redegørelse i efteråret om regio-
nernes fremtid og evt. afvikling.

Regeringen og KL indgik i foråret 2018 aftale om at ansva-
ret for den regionale vækst- og udviklingsindsats fremover 
forankres i Staten og kommunerne, som reelt skriver regio-
nerne ud af vækst- og udviklingsindsatsen. Aftalen betyder 
også, at regionens midler til den kollektive trafik reduceret 
væsentligt.

De vilkår kunne tage luften ud af de fleste.

Regionsrådet har under regionsformandens ledelse valgt at 
tage arbejdstøjet på og håndtere det ansvar, vi som folke-
valgte har, af hensyn til vigtigheden af Regionens opgaver 
og borgernes rimelige krav om et velfungerende sundheds-
system.
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PORTRÆT

INDFLYDELSE, MEDBESTEMMELSE OG ANSVAR.
”Hellere sent end aldrig”, tænkte jeg da jeg besluttede mig 
for at være aktiv i politik for at få indflydelse, medbestem-
melse og ansvar. Primo 2016 meldte jeg mig ind i partiet, 
og blev for alvor en del af socialdemokratiet i Køge. Jeg star-
tede som bestyrelsesmedlem i partiforeningen Nørre Køge 
også gik det hele så stærkt at jeg pludselig sad i byrådet for 
Socialdemokratiet.

Grunden jeg valgte at blive medlem af socialdemokratiet 
var den uheldige oplevelse ved valget i 2013. Året efter jeg 
blev medlem fik jeg chancen for at stille op til valget. Jeg 
tog hjem som alle mænd gør og spurgte min kone om hvad 
hun vil synes om at jeg stillede op til kommunalvalget. For 
jeg havde brug for hendes opbakning for at kunne klare en 
valgkamp. Med en stor opbakning hjemmefra blev jeg kan-
didat til kommunalvalget.

Ofte tænker jeg at jeg måske ikke er en ”rigtig” politikker, 
da jeg nogle gange har svært ved at give lidt fra mig. Men 
det kommer langsomt. Jeg lærer at forhandle og at give lidt 
fra mig når der er noget andet som skal besluttes til vores 
fordel.

De største grunde til at jeg valgte at stille op var selvfølgelig 
indflydelse, medbestemmelse og ansvar. Jeg er virkelig glad 
for at sidde i Skoleudvalget, hvor jeg har stor interesse og i 
Ældre- og sundhedsudvalget for jeg har meget viden, da jeg 
har arbejdet i forvaltningens sekretariat. Men jeg kan mær-
ke at jeg her har brug for at komme ud og se virkeligheden.

Selim Balikci

NYT FRA SKOVBO-KØGE VEST 
Det er med stor glæde at vi nu lancerer et elektronisk 
nyhedsbrev, hvor vi nemt og hurtigt kan informere 
om relevante politiske dagsordener eller gode akti-
viteter for vores medlemmer. Partiforeningen Skov-
bo-Køge Vest dækker geografien vest for Køge by.

Der er jo netop indgået budgetforlig. I budgettet er 
der afsat midler til at påbegynde planlægningen af 
den nye omfartsvej i Borup øst, noget der har ligget 
Borups borgere meget på sinde. Samtidig er der 
plads til kunststofbane i Ejby, hvor boldklubben har 
manglet plads til deres aktiviteter.

Der er også fundet midler til at styrke budgettet til 
bygningsvedligeholdelse, noget der i den grad er 
tiltrængt.

Herudover vil den såkaldte klippekortsordning, for 
pensionister, blive genindført – den blev sparet 
væk i 2018. Endelig bliver der genindført en ord-
ning med hovedrengøring, for pensionister, som 
også blev sparet væk i 2018.

I forhold til valgkampagnerne vil jeg opfordre til, at 
du overvejer hvordan du bedst kan støtte vores fæl-
les sag. Har du mulighed for at omdele nogle pjecer, 
hjælpe med plakatophængning eller andet, så vil det 
være fint! Herudover gavner det naturligvis også, at 
tale vores sag op, hvor du kommer frem!

Håber at møde dig i forbindelse med vores med-
lems- og kampagneaktiviteter!

Morten Folsø Nielsen, Fmd. Skovbo-Køge Vest  

Selim Balikci er byrådspolitiker og 
sidder i Skoleudvalget og i Ældre- og 
sundhedsudvalget
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

LØRDAG DEN 6. OKTOBER
Kredsmøde med Henrik Sass i Hvalsø 
Nærmere info følger.

SØNDAG DEN 7. OKTOBER
Køges grønne høstmarked på Køge Torv
Økologi og hestekræfter. Socialdemokraterne er også med.

LØRDAG DEN 17. NOVEMBER
Kredsmøde med Henrik Sass i Køge
Nærmere info følger.

 

HUSK OGSÅ

ÅRETS JULEGLØGG 
Socialdemokraterne er på Køge Torv lørdag den 1. december, hvor vi serveres årets julegløgg.

GULE ÆRTER 
Vor årlige sammenkomst omkring ”de gule ærter” vil finde sted fredag den 8. februar 2019.
SÆT KRYDS I KALENDEREN. Nærmere info angående tid og sted senere.

VALG
Nu varer det ikke længe før vi alle skal på gader og stræder for at dele valgmateriale ud. Hvis du har tid og lyst skal du melde 
dig under fanerne til din partiforening.


