Ringe, 11. juni 2018
Pressemeddelelse

Borgerservice i Ringe får ny placering
Kommunalbestyrelsen har her til aften besluttet, at Borgerservice i Ringe skal flytte til
Lindevej. Flytningen vil forbedre de fysiske rammer for borgere og medarbejdere.
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget at flytte Borgerservice i Ringe
væk fra rådhuset på Tinghøj Alle. Den nye adresse bliver Lindevej 5, hvor også Jobcenter
Faaborg-Midtfyn ligger. Der er endnu ikke sat dato på flytningen.
Flytningen skyldes først og fremmest et ønske om at forbedre de fysiske rammer i Borgerservice til
glæde for borgere og medarbejdere. De nye lokale på Lindevej vil blive større og smartere
indrettet, og de vil nemmere kunne indrettes til at efterleve EU’s nye krav til sikkerhed om
borgernes personfølsomme oplysninger.
Borgerservice Back, der blandt andet står for udbetaling af ydelser, er allerede placeret på
Lindevej.
Borgmester: Klare fordele ved flytning
Borgmester Hans Stavnsager (S) siger:
”Der er nogle klare fordele ved at flytte Borgerservice. I de nye lokaler kan vi fremover give
borgerne en endnu bedre oplevelse, når de skal have nyt pas eller har spørgsmål til kommunen. Vi
kan også give medarbejderne bedre arbejdsforhold, og der er god logik i, at jobcenter og
Borgerservice ligger samme sted og kan arbejde tættere sammen. Så jeg er sikker på, at
flytningen af Borgerservice til Lindevej bliver en succes.”
Kommunalbestyrelsen har også afsat 465.000 kr. til ændringer i indretningen i Borgerservices nye
lokaler. På grund af EU’s nye persondataforordning havde det krævet en større ombygning af
rådhuset på Tinghøj Alle, hvis Borgerservice fortsat skulle ligge på Tinghøj Alle.
Det er ikke besluttet, hvad der fremover skal være i Borgerservices nuværende lokaler på
rådhuset.
Flytningen får ingen konsekvenser for Borgerservice i Faaborg, som fortsat vil være placeret på
rådhuset i Faaborg på Mellemgade 15. Borgerservice i Faaborg skal ikke gennemgå ændringer, da
lokalerne allerede lever op til kravene i EU’s persondataforordning.
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