Ringe, 21. februar 2018

Pressemeddelelse

Første skridt mod færre kommunale M2 i Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune besluttede mandag at sætte tre kommunale
bygninger til salg, samtidig med at medarbejdere fra Sundhed og Omsorg får nyt arbejdssted.
Beslutningen er første led i kommunens arbejde med at nedbringe antallet af kommunale
kvadratmeter
Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har en målsætning om at nedbringe antallet af kommunale
kvadratmeter. En øvelse, der skal frigive midler til velfærd og investeringer i fremtiden. Derfor har de med
budget 2018 besluttet en samlet driftsbesparelse på 1,3 mio.kr. i 2018 voksende til 5 mio. kr. i 2020, penge
der altså skal findes ved at reducere antallet af m2. Mandag tog Kommunalbestyrelsen stilling til det første
forslag, der omfatter adresser i hhv. Ryslinge, Gislev og Ringe.
”Det er ikke nem opgave, vi har sat os for. Selvom vi har rigtig mange kommunale kvadratmeter, 225.000 for
at være præcis, så er der mange hensyn at tage, både til de lokalsamfund, hvor arbejdspladserne ligger og
til de medarbejdere, der skal sidde på mindre plads, udtaler borgmester Hans Stavnsager (S) og fortsætter:
”Når vi alligevel går denne vej, er det, fordi vi hele tiden skal prioritere vores penge benhårdt. Vi er som
andre kommuner under et konstant økonomisk pres, og vi vil hellere bruge pengene på velfærd og udvikling
end på kvadratmeter. Men vi er meget optagede af at høre både borgere og medarbejdere undervejs.”
Borgerne og medarbejderne har derfor også været involveret i processen op mod den politiske beslutning.
Administrationen i Faaborg-Midtfyn Kommune er nu i gang med at se på mulighederne i Faaborg. Det er i
første omgang kun de administrative arbejdspladser, der bliver set på. Arbejdet med færre kvadratmeter
tager afsæt i en analyse, der blev offentliggjort i august 2017.
Kommunalbestyrelsens beslutning
I bestræbelserne på at reducere antallet af kommunale kvadratmeter, besluttede kommunalbestyrelsen
mandag den 19. februar 2018 at:









Sælge tandklinikken i Årslev
Sælge den tidligere børneinstitution ”Skovtrolden”
Sælge Graabjergvej 3A i Ryslinge
Lokalisere Sundhed og Omsorg på Nørrevænget og Faaborgvej 19 i Gislev
Fastholde CAI på Faaborgvej 19 indtil videre, dog undtaget det sundhedsfaglige team, som flytter på
Nørrevænget
Bibeholde kursusvirksomhed og ungdomsskole på Faaborgvej 19 i Gislev
Flytte FIF til Tinghøj Allé, Lindevej eller Faaborgvej 19 - forudsat at det kan ske indenfor
eksisterende m2 eller lejemål
Undersøge yderligere udnyttelse af Faaborgvej 19

Administrationen i Faaborg-Midtfyn Kommune har også undersøgt muligheden for at sælge Faaborgvej 19 i
Gislev, men politikerne har besluttet, at bygningen bliver på kommunale hænder.
Læs mere om arbejdet med færre kommunale kvadratmeter på:
http://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/bedre-udnyttelse-af-kommunenskvadratmeter/
Yderligere oplysninger, kontakt borgmester Hans Stavnsager på tlf. 72 53 17 14 eller koncerndirektør
Helle Vibeke Carstensen på tlf. 72 53 10 13.

