Har du et skrivebord til borgmesteren?
Borgmesteren i Faaborg-Midtfyn dropper sit kontor på rådhuset i Ringe. I stedet vil
han rykke sin arbejdsstation ud til kommunens virksomheder og offentlige
institutioner.
Har du et ledigt skrivebord? Så kommer jeg gerne forbi. Det er budskabet fra borgmester Christian
Thygesen (V), der til marts dropper sit kontor på rådhuset i Ringe. I stedet vil han fremover
forberede møder, besvare mails og skrive taler fra forskellige arbejdspladser rundt om i
kommunen.
Det kan være produktionsvirksomheder, skoler, kroer, plejehjem, butikker eller noget helt andet alle typer af arbejdspladser, der har tid, plads og lyst til at byde ham indenfor.
Formålet er at komme tættere på borgerne og hverdagen i kommunen.
”Jeg vil gerne tættere på de mennesker, der bor, lever og arbejder i kommunen. Jeg vil opleve
hverdagen i øjenhøjde, og når jeg skal forberede møder eller skrive mails, gør det ingen forskel for
mit arbejde, om jeg sidder på et plejehjem i Haastrup eller på rådhuset i Ringe. Og så vil jeg altså
hellere ud til borgerne end sidde på borgmesterkontoret,” siger han.
Kontor bliver til mødelokale

Christian Thygesen vil stadig have sin gang på rådhuset til møder og faste aftaler. Men
hans kontor bliver lavet om til mødelokale, og ambitionen er, at han resten af tiden låner et
skrivebord på forskelige arbejdspladser. Og selv om han skal arbejde, når han er på
besøg, ser han frem til gode snakke med medarbejderne i frokostpausen eller foran
kaffemaskinen.
”Jeg glæder mig til i endnu højere grad at få fingeren på pulsen i forhold til livet på de forskellige
arbejdspladser. Vi har i kommunen en ambition om, at vi skal være tættere på hinanden, og jeg ser
frem til selv at komme tættere på både erhvervsliv og vores offentlige institutioner,” siger Christian
Thygesen.
Har du et skrivebord til borgmesteren?
Klik ind på www.fmk.dk/harduetskrivebordtilborgmesteren for at få mere info om, hvordan du kan få
borgmesteren ud på din arbejdsplads.

For flere kommentarer eller mere info kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Christoffer Voss
på 72 53 11 76.

