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Formandens klumme 
 

 

 

 

Kommunalvalg november 2021.  
 

Kære alle medlemmer af Ringsted Partiforening, så er der ikke man-

ge måneder til vi skal til at gennemføre kommunal- og regionsråds-

valg. Tirsdag d. 16. november 2021 skal vi til stemmeurnerne for det 

lokale og regionale område. Og det er vigtigt at alle bakker op omkring dette valg, for Socialdemokratiet 

som parti har medgang og en stor del af dette skyldes vores formand og statsminister Mette Frederiksen. 

Denne medgang vil have afsmittende virkning i Ringsted og jeg tror ikke, at vi får en større mulighed for at 

tilegne os borgmesterposten i Ringsted - end ved dette kommende valg. Jeg ser et på landsplan splittet 

Venstre, såvel som DF på landsplan gik ned med 21 mandater ved seneste valg og er nu nede på 16 man-

dater og lokalt har DF vist udfordringer nok at arbejde med internt. Derfor ser jeg KV21 som en stor chan-

ce for at overtage borgmesterposten, såvel som jeg ser det som en mulighed, at vi igen kommer tilbage 

på mindst 6, gerne 7 mandater i byrådet. Selvfølgelig skal man passe på med at være for positiv, men jeg 

syntes det er svært ikke at være det, når vi ser på den samlede landspolitiske situation, sammenholdt 

med situationen her i Ringsted. 

 

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene, selv om det måske ser godt ud. Vi skal netop ud at markere os, gø-

re os synlige, være aktive og gøre det over hele kommunen. Vi har frem mod dette valg en gruppe kandi-

dater og flere nye medlemmer har meldt deres kandidatur og det er bare en god oplevelse i en periode, 

hvor det ellers er svært at ”kapre” aktive medlemmer i alle politiske partier. Derfor håber jeg, at vi alle 

kan give den en ”skalle” og hver på vores måde give en hånd med når valgkampagnen for alvor går i gang.  

Jeg er klar over, at det ikke bliver nemt at få startet hele valgkampagnen op i denne tid, hvor Covid-19 

bestemmer mere end vi ønsker, men partiforeningens valgudvalg igangsætter nu en proces, hvor vi i lig-

hed med mange andre, må ty til de virtuelle muligheder for at præsentere kandidaterne. Jeg håber I vil 

tage godt imod alle kandidater og medlemmerne vil få mulighed for at prioritere valglisten – dog vil det i 

år blive på en virtuel form. 

 

Svend-Erik Jakobsen, 

formand.  
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Per Flor 
Spidskandidat 

Medlem af byrådet 

 

Kære partikammerater 

 

2021 er desværre startet med at vi nok skal se i øjnene at Covid-19 

og andre mutationer af denne virus stadig har et fast greb om vores 

samfund, det ser ikke ud til at stramninger i vores muligheder for at 

forsamles løsnes på denne side af Påske. 

Vi må derfor imødese endnu et år med møder via div. elektroniske 

platforme. 

Men vi må også sammen stå fast og efterleve disse restriktioner jo 

færre smittede jo bedre for vores sundhedsvæsen og for vores medborgere. 

Jeg ved at det betyder afsavn, vi kan ikke mødes med familien som vi gerne ville, fødselsdage og andre 

mærkedage kan ikke fejres. 

Vi kan som parti ikke afholde vores GF som planlagt, det er beklageligt men som så meget andet må den 

udskydes. 

Jeg håber at når vi har været genne vaccinationsprogrammet ser vores muligheder for at færdes frit igen 

meget bedre ud. 

Vi er i et valgkampsår, det bliver også en underlig start på dette, vi vil ikke kunne starte rigtigt op på 

valgkampen, det er et underligt vakuum at gå rundt i. 

Vores kandidater, der ønsker at stille op til valget, er klar men kan ikke komme i gang, det er selvfølgelig 

det samme for alle partier men alligevel. 

Mit ønske er at i alle vil bakke op om de muligheder vi har for at afholde møder, vi må ikke lade os af-

skrække over ikke at kunne mødes fysisk, det er vigtigt for mig at så mange medlemmer ytre sig i de-

batten om de forestående budgetforhandlinger, skriv gerne mails til mig  eller de andre byrødder. 

Vi vil selvfølgelig forfølge nogle af vores budgetønsker fra sidste års forhandlinger. 

Det gælder lavere takster for pasningsordninger. 

Men også at der findes varige løsninger for institutioner i Benløse og Jystrup. 

Men kom gerne med bud på hvad i ønsker vi skal prioritere. 

Husk at vi er sammen om at ville udvikle Ringsted i en socialdemokratisk retning! 

Vi må stå sammen, hver for sig! 

 

Mvh 

Per Flor 
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 John Fobian  
Medlem af Regionsrådet 

 

 

De første 3 år har budt på 2 omgange af 2 mdrs. varighed i regionsrådet, hvilket var i 2020. ellers har jeg 

brugt tiden på at sidde med til alle gruppemøder, samt siddet på tilskuerpladserne ved alle rådsmøder 

efterfølgende. Det er selvfølgelig ikke det samme, men det har været okay.  

Jeg har stadig haft en lillefinger på pulsen, da gruppen med glæde har delt viden med mig. Jeg bliver ind-

draget og lyttet til, hvis jeg skulle komme med noget. De anser mig faktisk som fast medlem. 

 

Pr. 1.januar er jeg sat i stolen som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard, som er langtidssyg. Jeg hå-

ber selvfølgelig for hendes skyld, at hun kommer tilbage, men jeg har mine tvivler i denne periode pga. 

COVID-19 og hendes sygdom.  

Jeg har overtaget hendes hverv i udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering. Et udvalg jeg med glæde vil 

varetage. Det er et spændende område og et område, som trænger til en opløftning i denne tid, da vi alle 

ved hvor presset vores ”frontpersonale” er ude i regionen. 

 

Jeg ville ønske, at vi alle kunne mødes og afholde en dag sammen i vores parti, hvor vi kunne snakke regi-

ons- og kommunalpolitik. Men tiden lige nu er desværre ikke til dette. Jeg ved der er masser af borgere 

heriblandt fra vores parti, som sidder inde med en masse spørgsmål omkring COVID-19, så hvis vi skal 

kunne svare på disse spørgsmål må vi tænke ud af boksen. Men som det er nu, så kan der sendes spørgs-

mål vedr. regionen til min indbakke på min facebookside – John Fobian-Madsen Stedfortræder i regions-

rådet i Region Sjælland. Her vil jeg altid prøve at svare så hurtigt som muligt.  

 

Som flere nok har opdaget, så er jeg så småt begyndt på min valgkamp. Min bil er udsmykket og partifor-

eningens kampagnevogn har bolsjer liggende med min reklame på. Jeg prøver så vidt muligt også at skri-

ve nogle indlæg til Dagbladet, hvor den enten kommer under Ringsted eller under debatsiderne midt i 

avisen, men det er mest, hvis det drejer 

sig om budskab til hele regionen eller 

landspolitik. 

 

Jeg glæder mig til, at vi kan komme ud 

igen, så vi kan ses igen og få en lille snak. 
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Budget 2021 
Ved Per Flor 

 

 

 

 

Jeg er ked af at i først får denne oversigt nu over hvad vi fik ved sid-

ste års budgetforhandlinger. 

Men det er så på tide at i får den, da vi jo allerede nu har besluttet 

tidslinje for forhandling af budget 2022. 

Der vil blive afholdt et virtuelt møde om budget og forslag til dette, 

jeg ville rigtigt gerne have afholdt et fysisk møde, men det kommer 

ikke til at ske, og skulle det alligevel ske, så gør vi det fysisk. 

Mødet er planlagt til at afholdes d. 04.03.21 men der kommer mere 

om dette i Rosen. 

Jeg havde umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet lagt denne liste op på Facebook, uden tanke for at 

mange ikke er på Facebook, min fejl og jeg beklager. 

Men her er oversigten over vores resultat af budgetforhandlinger for 2021, i vil nedenfor se en opgørelse 

over indsendte forslag og hvad vi rent faktisk fik igennem: 

 

Forslag til budgetændringer 2021-2024 fra Socialdemokratiet 

 

Plejehjem. Tilbygning til KLC, indskud i landsbyggefonden 10% 

Fik vi ikke med, da der ikke er truffet beslutning om hvad og hvor et evt. nyt plejehjem skal 

bygges 

Pulje til cykelstier forhøjes 

Det fik vi 

Sundhedshus etape 2 

Der fik vi en hensigtserklæring. 

Udvidelse af sportscenter 

Det fik vi 

Nedsættelse af klassekvotient til ca. 24 elever 

Det fik vi med i aftalen 

Nedsættelse af takster i kommunens pasningsordninger, under forudsætning af resultatet af udlig-

ningsreform 

Her fik vi sikret at der ikke sker en   takstforhøjelse, fordi vi øger normeringen af pædagoger, 

og en hensigtserklæring om at taksterne sættes ned når der er økonomisk råderum. 

Opnormering i kommunens daginstitutioner, modtaget brutto 3 mill. 

Det fik vi. 

Der vil i fremtiden være store problemer med rekruttering af personale i hjemmeplejen, derfor af-

sættes flere midler til uddannelse af voksen-elever. 

Her fik vi 500000 om året, hvilket betyder 2 flere i voksenuddannelse om året. 
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Flere ressourcer til renovering og vedligeholdelse nedslidte kommunale bygninger 

Her fik vi en million mere om året 

Der afsættes flere penge til offentlig transport i takt med nye bolig- og erhvervsområder 

Her fik vi sikkerhed for at det er med i udstykningsplaner 

Oprettelse af fond eller afsættelse af flere midler til grøn opstilling 

Den fik vi ikke 

Gratis svømning til pensionister genindføres 

Det fik vi ikke, da det blev besluttet i sidste års budget ikke at yde tilskud. 

 

Yderligere forslag til budget 2021 fra socialdemokratiet 

 

Lys ved vejen fra Bengerds Allè og ned til hallen ved gymnasiet. 

Fik vi ikke 

At der afsættes penge til trafiksikring i forbindelse med udstykningen Hulemarken. 

Dette sker i forbindelse med udstykning og lokalplan udarbejdelse 

At der findes penge til at lave en   trafiksikker vej for cyklister på Benløse Skel, at der arbejdes på at 

forbyde   lastvognskørsel på Benløse skel, mellem Letsborgvej og Nettolager, at   Nettolager får 

udkørsel til Kærup parkvej. 

Dette bliver en opgave for trafiksikkerhedsrådet at løse. 

At Ringsted kommunes andel af betaling for madservice øges med 100% Så de dårligst stillede pensi-

onister ikke selv skal betale så meget for denne service, ca. 300.000 kr. mere end i dag. 

Fik vi ikke, men området fik 350.000 ved sidste års budgetforlig. Og fremad 

At der udarbejdes en overordnet busdrift plan for et samlet Ringsted by, så der i denne plan tages 

hensyn til diverse udbygninger af boliger og erhvervsområder i kommunen. I denne plan skal også 

tages hensyn   til betjening af kommunes folkeskoler, det skal være let for eleverne at komme i 

skole med offentlig trafik. 

Det gøres der hele tiden, så det fik vi ikke. 

 

Overordnet kan vi kun være tilfredse, det håber jeg også byens borgere vil blive. 
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Tidsplan for arbejdet med budget 2022  
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Debatindlæg. 
Benny Christensen 
 

 

 

2021 er valgår. 

 

I efteråret skal vi igen til valgurnerne, og med mange nye og spændende kandida-

ter, imødeser jeg valget med stor spænding. 

 

De sidste mange år, har valgresultatet ikke været tilfredsstillende, set med socialdemokratiske øjne. I for-

hold til landsresultatet, har vi ikke opnået den vælgertilslutning som vi burde have. 

5 mandater er vi repræsenteret med i Byrådet, det er bare ikke godt nok. 

 

Hvorfor er det endt på denne måde, er der sikkert mange gode forklaringer på. Er vi ikke dygtige nok? 

Eller skal forklaringen findes andre steder. Er vi som opposition alt for ”flinke”. Under alle omstændighe-

der bør vi inden valgkampen starter rigtig op finde vores egne ben og stå på. 

 

Lidt historik: 

 

I 2008, da Hermansen var borgmester, var kommunes økonomi blevet så dårlig, at hvis ikke der skete 

noget ville Ringsted kommune, blive sat under administration. Det borgerlige flertal havde invester og 

bl.a. opkøbt landbrugsjord for knapt 100 mil. Kr. bl.a. i Høm og Vigersted, med henblik på udstykning. 

Det sammen med en række andre tvivlsomme tiltag bragte kommunen på fallittens rand.  

Den borgerlige konstituering brød sammen, og vi gik ind som redning. Det er historie nu.  

Vi har efterfølgende været en trofast støtte ved årlige budgetforlig. Skal dette fortsætte eller skal vi stå 

udenfor er det store spørgsmål. 

 

Det er måske rigtigt at vi har fået mange af vores ønsker fremmet, men det har jo samtidigt betydet, at 

det har været svært for vælgerne at se forskel på os og de borgerlige. 

Resultatet har under alle omstændigheder, været at vi år efter år, er gået tilbage i vælgertilslutningen, 

fra 8 mandater til de nuværende 5. En tilslutning svarende til ca. 22%. 

Sammenholdt med vores tilslutning på landsplan, er dette resultat, bare ikke godt nok. 

Derfor bør vi have en debat, om vi skal fortsætte denne linje, eller frigøre os fra de snævre bånd som vi 

har bundet os selv op på. 

 

Det kan godt være, at vi har fået nogle formandsposter, det kan godt værre, at vi har fået en lang række 

sager igennem, men de snævre bånd har også betydet at vi er blevet usynlige, ved at være et appendiks 

til borgmesteren. Hvis vi ikke gør op med dette, vil borgmesteren også fremover hedde Henrik, og ikke 

Per. 
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Faglighed og Uddannelse er vigtig 
Af Mette Ahm-Petersen 

Byrådsmedlem, medlem af  

Børne- og undervisningsudvalget og økonomiudvalget 

 
På Børne- og undervisningsudvalgsmødet d. 18. januar, skal vi bl.a. diskutere 

hvordan vi kan få flere pædagoger i vores dagtilbud. På baggrunden af budget-

aftalen for 2021-2024, blev der afsat midler til, at styrke den pædagogiske kva-

litet i vores dagtilbud. Noget som vi i Socialdemokratiet har kæmpet for længe. Det er ikke kun vigtigt 

med nok hænder i vores dagtilbud, men i høj grad også mere faglighed. Derfor har vi nu fået en kortlæg-

ning af hvordan fordelingen af pædagogisk personale ser ud i vores institutioner. 

Medio december 2020 var der i alt ansat 363 medarbejdere i daginstitutionerne. Fordelingen på de for-

skellige medarbejdergrupper ser sådan ud:  

190 pædagoger svarende til 52 % 

37 pædagogiske assistenter svarende til 10 % 

114 pædagogmedhjælpere svarende til 31 % 

6 pædagogstuderende svarende til 2 % 

16 medarbejdere er ansat til andre opgaver svarende til 5 % 

Vores mål i Ringsted Kommune er at der er 60% uddannet personale i vores dagtilbud. Ud fra overståen-

de er vi ikke så langt fra målet, men desværre er det ikke ligeligt fordelt rundt i vores institutioner. 

På nuværende tidspunkt ser antallet af pædagoger (baseret på timetal) i institutionerne sådan ud:  

6 institutioner har mere end 60 % pædagoger 

7 institutioner har mellem 50 og 60 % pædagoger  

11 institutioner har mellem 40 og 50 % pædagoger 

Tallene viser at for få institutioner har et højt fagligt niveau. Dette er et stort problem, for ligesom vi op-

lever på navnlig vores ældreområde bliver der brug for mere og mere faglig ekspertise ude i marken. 

Dette handler ikke om, at vi ikke har nogle dygtige medhjælpere i vores institutioner, for det har vi høj 

grad, men det handler om at man som pædagog har en 3,5 årlig uddannelse og dermed også en masse 

viden med sig.  

Jeg arbejder selv i en institution, hvor min leder gennem de sidste 5 år har prioriteret, at få ansat pæda-

goger frem for medhjælpere. Skal lige hilse og sige at det gør en kæmpe forskel. Navnlig det, at man har 

nogle fagligt dygtige kollegaer, at spare med i det daglige. Men også det at man i en børnegruppe på ca. 

22 børn, ikke længere står med al mødeaktivitet selv men, at man kan dele denne stadig voksende opga-

ve med en kollega.  

At være pædagog i 2021 er ikke bare at passe børn. Nej det er blevet et job, fuld af dokumentation, test 

og møder. Samtidigt er der desværre flere og flere børn og familier der har det svært, hvilket også kan 

give udfordringer i den enkelte institution.  

Hvordan kan vi så gøre noget for at sikre at der kommer en højere faglighed, og samtidigt beholder vores 

dygtige medhjælpere i vores institutioner. Selvfølgelig ved at få uddannet vores medhjælpere til pæda-

goger. Det lyder meget enkelt, desværre er det ikke sådan det er pt i Ringsted Kommune. Derfor vil Soci-

aldemokratiet foreslå at vi som kommune går foran og får så mange af vores medhjælpere i gang med et 

fagligt løft, og derved få en højere kvalitet i vores dagtilbud. 
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Udsættelse af generalforsamling 2021. 
 

Bestyrelsen har besluttet at udsætte Generalforsamlingen, der var planlagt til afholdelse d. 27. februar 

2021 som følge af den corona-smitte situation vi befinder os i. Bestyrelsen har haft en grundig drøftelse 

om mulighederne for at gennemføre generalforsamlingen virtuelt eller fysisk, men da ingen af disse to 

muligheder er optimale, blev det besluttet at udsætte den indtil videre og forhåbentlig til afholdelse forin-

den sommerferien 

Det betyder også, at vores højeste myndighed i partiforeningen, generalforsamlingen, ikke kan godkende 

de af Valgudvalget udfundne kandidater til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg d. 16. novem-

ber 2021.  

Bestyrelsen har dog behov for at komme videre i processen omkring planlægning af hele valgkampagnen, 

herunder ”uddannelse ” af kandidater til KV21 m.v. Derfor har en enig bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 

12. januar 2021 forhåndsgodkendt de tilmeldte kandidater. Det var ikke en nem beslutning, men en nød-

vendig beslutning. Medlemmerne vil dog få mulighed for at blive inddraget i hvilket prioriteret rækkefølge 

kandidaterne skal stå på listen. Dette gøres ved en virtuel afstemning, som pt. er ved at blive planlagt. 

Med venlig hilsen 

Svend-Erik Jakobsen, formand 

 

Aktivitetsplan 2021 

Bestyrelsesmøder, Brunch-møder, Generalforsamling, medlemsmøder afholdes hos 3f, Vibevej 12, 4100 Ringsted. Parkering og 

indgang til foreningslokalet i gården 

Tirsdag 9. Februar 1900 Bestyrelsesmøde 

Torsdag 4. Marts 1900 Medlemsmøde om budget  -  virtuelt 

Lørdag 6. Marts 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 16. Marts 1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 10. April 1000 Kampagnevogn 

Onsdag 13. April 1900 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag 27. April 1900 Klargøring til 1. maj 

Lørdag 1. Maj 1200 1. maj arrangement på Torvet 

Tirsdag 11. Maj 1900 Bestyrelsesmøde 

Onsdag 26. Maj 1900 Medlemsmøde om budget 2022 

Lørdag 5. Juni 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 8. Juni 1900 Bestyrelsesmøde 
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Kontaktliste 
Sadik Topcu, byrådsmedlem, formand for. Forsyningsselska-
berne. mail: sato@ringsted.dk 

Svend-Erik Jakobsen Formand, adresse: Anlægsvej 52, 4100 
Ringsted, telefon: 25 37 35 55, mail: svejak-
ringsted@gmail.com 

Benny Christensen, byrådsmedlem, formand Ældre- og Gen-
optræningsudvalget, mail: bec@ringsted.dk 

Monica Skyum Nielsen Medlemsansvarlig, mail: moni-
caskyum@gmail.com 

Lisbeth Andersen, byrådsmedlem, mail: lika@ringsted.dk 

Per Flor, byrådsmedlem, gruppeformand, formand for Plan 
& Boligudvalget, telefon: 30 92 01 93, mail: 
pefl@ringsted.dk 

Mette Ahm-Petersen, byrådsmedlem, mail: 
hjmeta@ringsted.dk. 

Medlemsmøde: Budget 2022 – Ringsted Kommune.  
Bestyrelsen har besluttet at fastholde en form for medlemsmøde i forhold til Budget 2022. Der afholdes 

derfor virtuelt møde om Budget 2022 d. 4. marts 2021 kl. 1900. Det betyder, at alle der ønsker at være 

med på til medlemsmødet og har forslag og input til Budget 2021, kan tilmelde sig til mig og jeg vil der-

efter planlægge og indkalde til et virtuelt møde via zoom-platformen. Så tilmeld jer blot til mig og I vil 

blive inviteret til det virtuelle møde via en kalenderindkaldelse. Dette er også det muliges kunst – langt 

fra den bedste løsning, men muligheden vi har, for at medlemmerne kan blive inddraget, da vi ikke kan 

afholde fysiske møder. Mødet vil blive afholdt på en sådan måde, at alle der har input eller forslag vil 

komme til orde og alle input eller forslag vil blive noteret ned og drøftet af bestyrelsen og byrådsgrup-

pen.  

Svend-Erik Jakobsen, 

formand. 

Deadline for næste nr. af Rosen: 11.april 2021 

Billeder og materiale sendes separat. Alt materiale sendes til: jyttetn@gmail.com 


