Faaborg, 14. august 2017

Pressemeddelelse

Budget 2018: Solid økonomi giver plads til at investere i
fremtiden
Faaborg-Midtfyn Kommune har en sund økonomi. Det viser budgetrammen for 2018, som
ikke rummer serviceforringelser, men i stedet giver gode muligheder for at investere i
udviklingsprojekter.
Der er tjek på økonomien. Sådan kan det nye budgetoplæg fra Faaborg-Midtfyn Kommune
opsummeres i én sætning.
Oplægget til næste års budget rummer nemlig ingen besparelser i servicen til borgerne - og når
man derudover kan tilføje, at der er plus på bundlinjen, at gælden afskrives med godt 15 mio. kr.,
og at der er et solidt råderum til nye investeringer i de kommende år, så efterlader det et positivt
billede af kommunens økonomi.
Det mener borgmester Christian Thygesen (V).
”Vi har aldrig haft et bedre udgangspunkt forud for budgetforhandlingerne, og det er jeg selvsagt
meget tilfreds med. Vi har plus på bundlinjen, vi har sat penge af til fremtiden, og vi behøver ikke
spare på servicen til borgerne. Det er en unik situation, og det viser, at vi har styr på økonomien,
som ikke har været bedre i mange år, ” siger han.
Christian Thygesen tilføjer, at det gode økonomiske udgangspunkt blandt andet er et resultat af de
forandringer, som Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået i de senere år.
”Nu høster vi frugterne af vores helhedsorienterede tilgang og vores nye økonomipolitik,
bevillingsniveauer og budgetprocedure.”
Råd til at tænke nyt
Samtidig glæder Christian Thygesen sig over, at den solide økonomi giver plads til at investere i
fremtiden.
”Jeg er glad for, at vi modsat mange andre kommuner ikke skal spare på vores service, men i
stedet har plads i budgettet til at udvikle flere af vores områder. Det betyder ikke, at vi kan bruge
løs i øst og vest. Vi skal blive ved med at være ansvarlige, men vi har skabt et fornuftigt råderum til
de kommende år,” siger han og tilføjer:
”Vi har de fornødne midler til at være handlekraftige og til at kunne investere i projekter, der
udvikler vores kommune og gør Faaborg-Midtfyn til et endnu bedre sted at bo og drive virksomhed.
Det er helt essentielt for vores fremtid, og jeg er meget tilfreds med, at vores økonomi er så godt
rustet til årene, der kommer.”
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