Faaborg, den 29. august 2017

Pressemeddelelse

Solid økonomi giver positivt udgangspunkt for årets
budgetforhandlinger
For første gang i kommunens historie står kommunalbestyrelsen over for et positivt
råderum i budgettet, inden politikerne indleder forhandlingerne om næste års budget.
I hele Faaborg-Midtfyn Kommunes historie har det været en stor politisk opgave at få de
økonomiske ender i budgettet til at nå sammen. I år er der for første gang et betydeligt overskud
på det basisbudget, der ligger til grund for de politiske forhandlinger.
”Vi har styr på økonomien i Faaborg-Midtfyn. Det er bestemt ikke kommet af sig selv. Vi har haft en
politisk vilje til sammen at stå fast på vores økonomiske politik – og mange års tradition for solid
økonomistyring i organisationen,” siger borgmester Christian Thygesen.
”Vi er på budgetseminaret kommet rigtig godt i gang med at lave næste års budget. Der har været
en god stemning, og jeg ser frem til de videre forhandlinger.”
Råd til at investere i fremtiden
De økonomiske rammer giver muligheder for at fremme udviklingen af Faaborg-Midtfyn Kommune
gennem en række initiativer, der vil styrke vores attraktivitet som bosætnings- og
erhvervskommune.
Et nyt element i den politiske prioritering er de signaturprojekter, som finansieres af den
udviklingsfond, som forligspartierne bag sidste års budgetforlig etablerede med midlerne fra salget
af to FFV-virksomheder. Der er forslag til 10 mulige signaturprojekter, som indgår i
budgetforhandlingerne. De politiske forhandlinger vil afgøre, hvilke signaturprojekter, der skal
arbejdes videre med.
Der er afsat i alt 462 mio. kr. til anlæg over de kommende fire år inklusive de projekter, der vil blive
finansieret af FFV-midlerne.
Også på driftssiden er der forslag til nye tiltag, der kan være med til at styrke kommunens
udvikling, som dog forudsætter, at der politisk kan opnås enighed om de effektiviseringer, der skal
være med til at skabe økonomisk råderum. De forslag til omstillinger og effektiviseringer, der
indgår i budgetmaterialet, vil have en minimal effekt på serviceniveauet.
God dialog med medarbejderrepræsentanter
Hovedudvalget deltog vanen tro i den første del af budgetseminaret, hvor kommunalbestyrelsen fik
en dialog med udvalget om en række emner, som har betydning for medarbejderne. Det handlede
om indkøb, udnyttelse af de kommunale bygninger, at komme tættere på borgerne samt at
fastholde et godt arbejdsmiljø under forandringer.
”Det har stor betydning for medarbejdersiden i Hovedudvalget at deltage på den første dag af årets
budgetseminar. Vi oplever en grundlæggende interesse for vores synspunkter fra
kommunalbestyrelsen, og det betyder meget for os,” siger næstformand i Hovedudvalget, Vivian
Edelborg og fortsætter:

”Der er mange forandringer i vores organisation, og det ser vi som medarbejdere som et udtryk for,
at vi er i udvikling – og det vil vi gerne være en del af. Vi er taget fra budgetseminaret med en god
fornemmelse af, at vi stadig er på vej, og at vi er sammen om det.”
Borgmester Christian Thygesen siger:
”Vi har haft nogle rigtig gode dialoger med Hovedudvalget om en række projekter, der særligt
berører medarbejderne. Jeg vil gerne takke Hovedudvalget både for de konkrete input, vi har fået,
og for den konstruktive tilgang til at bidrage til de forandringer, vi ønsker at skabe.”
Budgetforslagene sendes i høring den 5. september
Budgetforslagene sendes i høring fra den 5. september til 18. september. Budgetmaterialet findes
på www.fmk.dk, hvor høringssvar også kan afleveres, når høringsperioden går i gang.
Når høringssvarene er i hus, vil de afsluttende politiske forhandlinger finde sted inden budgettet
endeligt vedtages på kommunalbestyrelsesmødet den 9. oktober.
Yderligere kommentarer om budgetseminaret kan fås hos borgmester Christian Thygesen på tlf.
72 53 17 10 eller presseansvarlig Christoffer Voss på tlf. 72 53 11 76.

