Budgeterklæring for Køge Kommunes budget 2022 – 2025

Borgernær velfærd og god erhvervsservice
I årets budgetaftale har forligspartierne bag fokus på den vækst og udvikling, som Køge Kommune oplever.
Både borgere og virksomheder vælger Køge Kommune til. Det er positivt, og med væksten følger et ansvar
for sikring af den gode service til såvel nuværende som kommende borgere og erhvervsliv.
Dertil kommer, at forligspartierne bag budgetaftalen har aftalt at sikre den gode velfærd når det gælder
kommunens største borgergrupper – og har derfor daginstitutioner, skoler og ældreområdet for øje i
budgetaftalen. Køge Kommune skal være en god kommune at være barn, ung og voksen i. Ligesom
kommunen skal være en god kommune at bliver ældre i.
I takt med at flere borgere flytter til Køge Kommune, vokser behovet for pladser i daginstitutioner og
skoler. Forligspartierne ønsker at sikre, at udbuddet følger med efterspørgslen. Allerede nu er der planlagt
med en ny daginstitution om året i den kommende budgetperiode. Og i budgetforliget er besluttet at
igangsætte en analyse af det fremtidige behov på skoleområdet.
Budgetaftalen for de næste fire år har fokus på en økonomi i balance, og en kommune i balance, når det
gælder service til borgerne. Derfor afsættes der penge til at hjælpe de mest sårbare borgere.
Forligspartierne har tilført det specialiserede børne- og voksenområde godt 31 mio. kr. om året.
I forbindelse med budgetforliget er det lykkedes forligspartierne at holde kommunens skatteprocent på det
nuværende, lave niveau, hvilket betyder, at Køge Kommune fortsat er en lavbeskatningskommune. For
fortsat at have balance i økonomien, så kommunens udgifter ikke overstiger indtægterne, har det været
nødvendigt at arbejde med besparelsesblokke i størrelsesordenen 70 mio. kr. fra 2023.
Bag årets budgetaftale inkl. nedenstående hensigtserklæringer står Socialdemokratiet, Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten – De Rød-Grønne, Jeppe
Lindberg (løsgænger) og Radikale Venstre.
Herudover har Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jeppe
Lindberg (løsgænger) og Radikale Venstre indgået tillægsforlig om Køge Idrætspark.
Aftalen fastholder en likviditet ved udgangen af budgetperioden på 200 mio. kr. hvilket skaber rum til at
imødegå eventuelle uforudsete udgifter, ligesom det sikrer det kommende byråd en reserve på et niveau
svarende til kommunens økonomiske politik.

Hensigtserklæringer
1. Landsbypuljen
Køge Kommune består af mange mindre bysamfund, der på lige fod skal have del i udviklingen.
Forligspartierne er enige om at prioritere landsbypuljen med 500.000 kr. pr. år i 4 år, så landsbyerne har
mulighed for at søge penge til mindre udviklingsprojekter og konkrete tiltag. I samme forbindelse ønsker
forligspartierne at arbejde med at skabe dialog med de resterende bysamfund, der i dag ikke falder ind
under landsbypuljen, om hvorledes de kan bringes i spil.

2. Ungdomsklubber – åbningstider
I et ønske om i højere grad at tilgodese sunde fællesskaber for kommunens unge, ønsker forligspartierne at
Skoleudvalget i de næste 4 år arbejder for en markant udvidelse af åbningstiden for vores klubber. Alt for
mange børn og unge mangler et sted at gå hen fredag aftener, lørdage og søndage. En udvidelse af
åbningstiden i klubberne vil være et markant skridt for at sikre de unge en tryggere hverdag og sikre et
alternativ til at havne i kriminalitet eller i en bande. Analysen der tidligere er gennemført i Skoleudvalget,
skal indgå i vurderingerne af hvor behovet er størst.
3. Fremtidens erhvervsservice
Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem forvaltningen og erhvervslivet i forbindelse med
sagsbehandlingen. Derfor afsættes 0,8 mio. kr. pr. år til medarbejderressourcer i forvaltningen til at
etablere én indgang for erhvervslivet.
Størstedelen af Køge kommunes erhvervs- og turismeservice er udliciteret til den erhvervsdrivende fond
Connect Køge som bl.a. arbejder med dialog og vejledning til kommunens virksomheder og udøver service i
forbindelse med start og drift af nyoprettede virksomheder og løbende dialog med virksomheder.
Forligspartierne ønsker, at Byrådet over de kommende 2 år drøfter og belyser hvordan Køge Kommunes
erhvervsservice bedst muligt kan udvikles i fremtiden. Dette skal ske gennem analyser af, hvorledes
økonomien i opgaven om erhvervs- og turismeindsatsen kan optimeres, hvorledes den fremtidige
organisering skal se ud, samt udarbejdelse af egentlige erhvervspolitiske målsætninger for kommunen.
Kommunen har ansvaret for at starte en ny erhvervspolitik op i 2022 sammen med erhvervslivet og
Connect Køge, og denne skal danne rammen for Køge Kommunes erhvervsservice i fremtiden. Opgaven
forankres i Økonomiudvalget.
4. Fremtidens busdrift
Gennem de sidste år er kommunens udgifter til busdrift gennem Movia steget betydeligt, derfor har
forligspartierne indarbejdet yderligere 7,6 mio. kr. til busser i alt i 2024 og 2025. Forligspartierne ønsker, at
der foretages en total gennemgang af mulige alternativer for fremtidens busbetjening i Køge Kommune fra
december 2022, hvor togene fra Næstved kører direkte til København. Gennemgangen forankres i Teknikog Ejendomsudvalget, og skal gennemføres inden busbestillingen i foråret 2022. Gennemgangen skal
afdække mulighederne for at afholde den nye, dyrere prisstruktur fra Movia inden for det nuværende
budget. Der sættes særskilt fokus på fremtidens muligheder for betjening af kommunens tyndere
befolkede områder med alternative former for kollektive transportløsninger.
5. Besparelsesblokke
Budgetforslaget indeholder besparelsesblokke fordelt på de enkelte udvalg efter servicedrift på 70 mio. kr.
pr. år i 2023-25. Fordelingen er vejledende og Økonomiudvalget vil senest primo 2022 påbegynde
drøftelserne om hvordan der skal arbejdes med at håndtere besparelsesblokkene. Forligspartierne er enige
om, at såfremt kommunen i fremtiden fx i forbindelse med finansloven eller næste års økonomiaftale,
kompenseres på det specialiseres socialområde eller på andre områder, så fratrækkes kompensationen i
den samlede spareblok hvorved alle udvalgs sparekrav reduceres.
Forligspartierne ønsker, at der som en del af besparelsesforslagene tillige gøres overvejelser om
besparelser på arbejdsmarkedsområdet (indkomstoverførselsområdet) hvor der er indarbejdet en
besparelsesblok på henholdsvis 1, 2 og 3 mio. kr. i 2023-25.
6. P-hus og moderne skatefaciliteter
Forligspartierne anerkender behovet for yderligere parkeringspladser på Søndre Havn. Derfor indeholder
budgetforslaget midler til et parkeringshus på Søndre Havn. I dele af de nederste etager etableres moderne
skatefaciliteter som erstatning for Gule hal. P-hus og skate forberedes, så der eventuelt senere kan
etableres taghave. Ligeledes undersøges muligheden for, at der kan etableres solceller på taget, og der kan

etableres et antal el-ladestandere i huset. Forligspartierne ønsker at undersøge, om der indenfor budgettet
kan etableres opvarmede lokaler og tilstrækkelig med toiletter i forbindelse med skate-området.
7. Klimasikring
Forligspartierne er bevidste om udfordringen med at klimasikre kystlinjen gennem det kommende
kystsikringslaug. Køges andel udgør 17 mio. kr. og forligspartierne har afsat de første 8,5 mio. kr. heraf i
2023. Det forventes at de resterende midler finansieres af Staten. Skulle der mod forventning ikke komme
midler fra Staten, så genoptages drøftelsen herom i forbindelse med næste års budgetlægning.
8. Hal- og idrætsfaciliteter i byudviklingsområder.
Forligspartierne er opmærksomme på, at der skal etableres hal- og idrætsfaciliteter i
byudviklingsområderne Køge Nord og Herfølge. Forligspartierne ønsker derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget
frem mod næste budgetlægning afdækker ønsker og behov for nye hal- og idrætsfaciliteter i de to områder.
9. Fremtidens skoler
Med et stigende antal børn i de kommende år er der behov for at genoverveje visionen for fremtidens
folkeskole. Forligspartierne ønsker derfor at Byrådet arbejder med visionen for fremtidens folkeskole.
Forligspartierne ønsker at interessenter inddrages i visionsarbejdet.
Allerede i dette års budgetforslag afsættes hhv. 1 mio., 2 mio. og 3 mio. kr. i 2023-25 til gradvis
implementering af et loft på maximalt 24 elever i dansk og matematik i de kommende 0. klasser.
Der er ligeledes behov for at planlægge den fremtidige, nødvendige udvidelse af kapaciteten på
kommunens skoler. Forligspartierne har derfor afsat 1 mio. kr. til afdækning af den fremtidige
skolestruktur.
10. Flere i beskæftigelse
Forligspartierne ønsker at have fokus på at flest muligt kommer i beskæftigelse. Forligspartierne ønsker at
der gennemføres en analyse af, hvilke muligheder der er for at udvikle tilbud til borgere, der står uden for
arbejdsmarkedet, med det formål at sikre job til flere. Analysen forankres i Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget.
11. Det specialiserede socialområde
Forligspartierne ønsker at det kommende Byråd sætter fokus på de stigende udgifter til det specialiserede
socialområde med henblik på at afdække muligheder for at bremse udgiftspresset. Arbejdet forankres i
Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

12. Mulig borgerrådgiver
Forligspartierne er enige om at overveje muligheden for at søge om midler til en borgerrådgiver fra den
forventede statslige 2022-pulje hertil. Forinden en stillingtagen skal byrådet tage stilling til, hvordan en evt.
kommende borgerrådgiverfunktion bedst muligt implementeres for så vidt angår organisering og
ansvarsområde. Som en del af afdækningen af behov gennemføres dialog med interessenter. Arbejdet med
afdækning af en mulig borgerrådgiver forankres i Økonomiudvalget.
13. Arbejde hen imod delvist bilfrit torv
Forligspartierne er enige om at undersøge, om Køge Torv kan omlægges til (delvist) bilfri zone med henblik
på at gøre Køge Centrum til et imødekommende og attraktivt byrum. Forligspartierne ønsker at Teknik- og
Ejendomsudvalget iværksætter en undersøgelse af forudsætningerne for en sådan omlægning i forlængelse
af den kommende etablering af fjernvarme i Køge by. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med
interessenter.

14. Åbenhed og dialog – herunder ungedialog
Forligspartierne er enige om at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for skabe større
gennemsigtighed og transparens i byrådets og forvaltningens arbejde for at sikre den bedst mulige
inddragelse af borgergrupper, erhvervsliv, lokale samfund m.m. i kommunens beslutningsprocesser,
herunder så udtømmende og enkel adgang som muligt til information om kommunen og dens arbejde
(afgørelser, politikker, strategier, retningslinjer m.m.) på kommunens hjemmeside. Erfaring kan søges i
Gentofte, Tårnby og Kerteminde kommuners tilsvarende initiativer. Arbejdet forankres i Økonomiudvalget.
Forligspartierne er enige, om at man ønsker en højere grad af inddragelse af kommunens unge i forskellige
fora. Der sættes gang i et arbejde, hvor inddragelsen sker på et grundlag der foregår på unges præmisser og
i en form der passer til målgruppen. Også denne del forankres i Økonomiudvalget.

15. Muligheder for mere svømmehal i Køge Svømmeland
Forligspartierne er enige om at arbejde med at projektere en svømmehal med henblik på at undersøge
muligheden for at finde finansiering i byrådsperioden 2026-2029. Svømmehallen skal være en del af det
nuværende Køge Svømmeland. Herfølge svømmehal er efterhånden meget tæt på udløb, og for at kunne
dække det fremadrettede behov for motionssvømning, klubsvømning og den tid, hvor der er åbent for
offentligheden, er det allerede nu vigtigt at tænke i en nybygning. Den nye svømmehal bør have et 50
meters svømmebassin.
16. Stationsbro og stationsområdet
Der udarbejdes i løbet af 2022 en plan for begrønning af stationsbroen. Det tages kontakt til DSB og
Banedanmark for etablering af ventefaciliteter på Køge station inklusive toiletfaciliteter og generel
oprydning af byggehegn mm. Langs strækningen fra Nordre vejtunnel til Køge å.
17. tilgængelighed på stationerne i Lille Skensved, Herfølge og Tureby
Der tages kontakt til Banedanmark med henblik på forbedring af tilgængelighed på stationerne.
18. Offentlige toiletter
I løbet af 1. halvår 2022 afdækkes behovet for offentlige toiletter i Køge By (inkl. Strand og havneområde)
samt Borup og Herfølge. Samtidig afdækkes markedet for automatiske toiletter som de ses i Paris og
Ålborg.
19. Kulturhus
Forligspartierne beder byrådet om, inden budgetlægningen for 2023, at gennemføre en afdækning af
rammer for et kulturhus. Afdækningen skal indeholde overvejelser om ønsker, behov, profil og placering,
idet det dog forudsættes, at et kulturhus skal placeres i Køge midtby.

