Budgetforhandlinger i Kalundborg
Efterårets komme byder altid på forhandlinger om det kommende års budget i kommunen. Samlet set er budgettet for Kalundborg kommune på 3 milliarder kroner. Administrationens oplæg til budgettet var på ca. 250 A4-sider og det var disse forslag
Borgmesteren tog udgangspunkt i.
På Kommunalbestyrelsesmødet gjorde Borgmesteren opmærksom på, at Kalundborg
kommune nu var ved at have udnyttet det råderum, der er for 2019 ifølge aftalen
mellem KL og Regeringen. Råderummet er på 35,1 million kr. og vi forhandler om 40,8
million kr., det vil sige, at der skal spares ca. 4,9 millioner kr.
Til forhandlingerne havde vi i Socialdemokratiet en række ønsker: En genopretning af
voksenspecial-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet, at ældre ikke skal betale for
akutpladser, SFO ved inklusionscentre, mobil blodprøvetagning og tolærerordning i
indskolingen på alle vores folkeskoler og vi ønskede at undgå besparelser på madservice. Derudover ønsker vi en ny integreret daginstitution i Svebølle. Færdiggørelse af
Holbækvejens renovering, forlængelse af cykelsti mod Røsnæs og tegninger til springhal i Høng.
Da Borgmesteren kridtede banen op for forhandlingerne, fik vi at vide, at der i forhandlingerne om driften kun kunne forhandles om at flertallet og mindretallet kunne
få råderum til at fordele en million kr. hver. Vi ønskede en bredere forhandlingsflade
af råderummet. Hertil svarede Borgmesteren, at det kunne der ikke blive tale om.
Såfremt vi ikke ville acceptere den fremlagte ramme, blev der ingen forhandling. Vi
vurderede ovenpå dette ultimative krav at indlede en forhandling. Vi ønskede, at der
skulle bruges 3 millioner kr. til at understøtte skolerne med en tolærerordning. Vi foreslog, at vi fandt 2 millioner kr. fra puljen til imødegåelse af sanktioner, der var opført til 20 millioner kr. Dette ville flertallet Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre ikke støtte. Det er fortsat vores ønske – efter indgåelse af forlig – at der tilføres de 2 ekstra millioner kr. vi har ønsket til tolærerordning i 1. klasse.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Socialdemokratiet i Kalundborg ønsker at styrke
Folkeskolen. Det skylder vi vores børn. I Kalundborg vil vi gerne tiltrække flere uddannelsesinstitutioner, vi vil gerne være en uddannelses by. Det skal vi også afspejle i
vores folkeskoler, så vores børn og unge mennesker kan få et godt grundlag for det
videre liv.
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Vi kunne i denne omgang kun få penge til to-lærerordning i 1. klasser med mere end
20 elever, men vi giver ikke op. Vi fortsætter kampen for vores børn og dermed vores
alle sammens fremtid.
En del af forliget bliver også en skattelettelse på 0,2%. Det er ikke et forslag, der har
groet i vores baghave. Vi ville gerne have brugt de penge på udvikling af Kalundborg.
Desværre er økonomiaftalen mellem KL og Regeringen lavet sådan, at der er loft over,
hvor mange penge kommunerne må bruge på drift og anlæg. Derfor kunne pengene
under alle omstændigheder, ikke blive brugt til velfærd. Flertallet ønskede at mindske
kassebeholdningen med en skattelettelse.
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Vi vil en kommune, hvor der er plads til alle, plads til at have et godt børneliv og en
god fremtid. Vi vil investere i mennesker og udvikle kommunen.
Vi vil have alle med.
Tina Beck– Nilsson

Beretning fra en første gangs kongres delegeret
Jeg har været til en del kongresser med min fagforening. Men jeg har aldrig været til en
S kongres hverken som delegeret eller tilhører. Det er der ihvertfald en væsentlig forklaring på - trods medlemskab af Socialdemokratiet gennem mange år er det først det
sidst år at jeg har været aktiv og “meldt mig ind” i maskinrummet og som bestyrelsesmedlem af vores partiforening meldt klart ud - jeg er hermed aktivt medlem.
Lørdag morgen, meget tidligt. Mørket havde endnu ikke sluppet taget.
Udover træthed efter en lang uge og fire aftenmøder havde jeg en fornemmelse af at
dagene ville bringe klarhed over, hvilken retning vores parti skal tage.
Formandens(Tina)bil, kongresbussen, ventede i Høng. Alle mand ombord og afsted.
Meget veloplagt - havde sovet det meste af turen til Aalborg - klar til kongres og den
blev sat i gang med et politisk brag. En klar og stærk visionær tale fra formand Mette
Frederiksen.
“Danmarks børn er Socialdemokratiets børn”! Vi vil at udsatte børn får et bedre liv og
muligheder og måske er det på sin plads at fjerne fokus på diagnoser til børnene og se
på hvilken diagnose et samfund, der ikke evner at omslutte udsatte børn med kærlighed og konkrete tiltag, skal have!. Vi vil et samfund der giver muligheder og fremtids
håb, for alle!
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”Vi vil et samfund der giver
muligheder og fremtids håb,
for alle!”

Politik gør en forskel, slår formanden fast. Med en ildkraft af mod og stærke visioner
tager Mette Frederiksen kongressen rundt til områder hvor vigtigheden af klar politik
og retning er høj potent. Jeg er rigtig glad for Mettes klare opgør med
“nødvendighedens politik” symboliseret ved forhandlingerne fra det sorte tårn i 2013
og videreførelsen af Lars Løkkes økonomiske politik. Vi kan sagtens huske det, forringelser af efterløn, hævelse af pensionsalder, dagpengeforringelser osv.
Socialdemokratiet skal aldrig fremstå som regnearkets parti men som det parti der vil
investere i mennesker både med et kort og langsigtet perspektiv. Min oplevelse af
salens klapsalver og de stående tilkendegivelser til bl.a. dette opgør deler jeg med de
fleste - kongressen var helt enig med Mette.
Jeg har oplevet en kongres med en meget klar formand - en oratorisk stærk formand
med klare visioner og bud på konkrete politikområder. Jeg har oplevet en kongres
hvor delegerede med en ivrighed og klarhed gav gode råd, ris og ros, og ikke mindst
gav udtryk for at vi er klar til valg og vi fremstår som et parti der vil noget godt for
mennesker og vil udvikle velfærdssamfundet.
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Det har været en fornøjelse at være sammen med de andre delegerede og tilhørerne
fra vores partiforening. Vi har grint, talt politik, kommet tættere på hinanden som
mennesker og kammerater. Det har bare givet mig så meget at være sammen med jer
i denne kongresweekend.
Jeg er klar til at kæmpe for at Rasmus igen bliver valgt. At Marianne bliver valgt til EP
og at vi i vores partiforening - bestyrelsen, KB medlemmerne og ikke mindst fundamentet, medlemmerne, kommer tættere på hinanden og vi forfølger vores mål. Og
som vores formand sagde “ at vi i Socialdemokratiet fremstår som engagementspartiet”!
En personlig beretning
Esben Hansen
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Arrangementer:
6. Oktober: Sildemøde
3. December: Sildemøde
5. Januar: Sildemøde

