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      Ryslinge 14. aug. 2020 
 
Høringssvar til budget 2021 
 
 
”Faaborg-Midtfyn Kommune vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har 
skabt det moderne, bæredygtige liv på landet”. Sådan skriver vi i vores udviklingsstrategi, hvor vi løfter 
vores stedbundne kvalitet ”livet uden for byen” op til en overordnet vision.  
Med to konkrete mål om at være 3000 flere borgere i 2030 samt sikre, at andelen af borgere, der er meget 
tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 % i 2030, ridser vi en ambitiøs bane op for, hvilken slags 
kommune vi vil være fremadrettet. Ambitiøse målsætninger kræver ambitiøse indsatser, som vi i Faaborg-
Midtfyn Kommune gennemfører bl.a. via fire udviklingsspor: ”Tættere på, Attraktive By- og Lokalsamfund”, 
”Liv & Læring” og ”Vækst & Erhverv” samt en række signaturprojekter, der alle har særlige, markante og 
specifikke kendetegn samt et indhold, der særligt understøtter realiseringen af udviklingsstrategiens mål. 
Derfor er det positivt at man politisk har besluttet, at der i budgettet skal være råderum til at lave ”ny 
drift” samt ”ny strategisk drift”, der kan understøtte ovenstående i et presset budget, hvor der atter skal 
findes besparelser. 
 
I ”ny strategisk drift” er der to indsatser som Fynsland vurderer, bør have en særlig politisk prioriteret i 
budget- forhandlingerne; 
 

 Forslag 126 - Opfølgning på landsbyanalyse og forbedret servicering af lokalsamfundene i realisering af 
handlinger 
Skal vi realiserer udviklingssporet "tættere på", bør vi som borgere kunne forvente, at kommunen bidrager 
som en aktiv medspiller i lokalsamfundenes udvikling. Med udarbejdelse af en landsbyanalyse og de 
kommende arbejder med både landsbyplaner og egnshandleplaner vil der være et behov for, at der fra 
kommunen leveres god betjening af lokalsamfundene og ikke mindst i håndteringen af opfølgende 
handlinger (realisering), vil der være behov for ekstra ressourcer, 

 Forslag 127 - Byggesagsbehandler – tidsbegrænset 
Skal vi realisere målet om 3000 nye borger og det underliggende udviklingsspor ”Vækst og Erhverv” bør en 
hurtig og smidig sagshandling af byggesager til både erhvervsdrivende og borgere prioriteres for at vi kan 
fremstå som en både erhverv- og bosætningsattraktiv kommune.  
Desuden oplever lokalrådene der forsøger at etablere mindre byggerier såsom shelters og bålhytter en både 
rigid og langsommelig sagsbehandling. Dette modarbejder de politiske mål i udviklingssporene ”tættere på” 
og ”Attraktive By- og Lokalsamfund”, derfor bør det politisk prioriteres, at der tilføres ressourcer til 
byggesagsområdet.  

I ”ny drift” er der tre indsatser som ligeledes bør have en politisk prioritet 
 

 Forslag 133 - Modning af Signaturprojekt om at leve, lære og være i naturen 
At arbejde med at være i og gøre brug af naturen og dermed skabe en bevished hos vores borgere om den 
mangfoldighed af helt særlige stedbundne potentialer vores kommune rummer bør prioriteres, da det kan 
være med til at understøtte de borgeroplevede fortællinger om en attraktiv bosætningskommune. 
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 Forslag 132 - Ny drift til understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring events og lokal 
erhvervs-, turisme og bosætningsfremme 
Det er vigtigt at der fortsat sikres rammer for at der kan skabes events, der understøtter erhverv, turisme og 
bosætning. En vigtig forsætning for denne understøtning bør dog være at nytænke understøtningen samt at 
der udarbejdes både en bosætning og markedsføringsstrategi. 

 Forslag 137 - Understøtte livet i bymidterne sammen med foreninger i Ringe og Faaborg 
Skal vi opretholde attraktive lokalsamfund er det en forudsætning af vi også har nogle sunde handelsbyer. 
Pt. og kikker ind i en fremtid hvor den fysiske detailhandel er under pres, da en del af handlen lægges over i 
e-handel. Derfor er er det yderst vigtigt at både Faaborg og Ringe har ”resiliens” - opbygger en 
modstandskraft og levedygtighed overfor kriser.  Det vurderes derfor som en ”gambling” at kommunen 
reducerer i understøtningen i håbet om at de private aktører ”tager over” Derfor opfordres til at man politisk 
genovervejer beslutningsgrundlaget og at nytænke bymæglerfunktion, og som minimum fastholder det 
nuværende tilskud. 
 

Fynsland støtter gerne op omkring realisering af udviklingsstrategien, men det fordrer at der sikres 
økonomi. Det har vi svært ved at se i en række af de besparelsesforslag er er fremlagt af forvaltningen.  
Det drejer sig om Opvækst og Lærings forslag; 

 72 Afskaffe ansøgningspulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO 
 73 Afskaffe tilskud til pasning af eget barn 
 67 Afskaffe tilskud til friskolers forårs-SFO 
 62 Forhøjelse af forældrebetalingen for klubtilbud (SFO2) 

Med en realisering af disse forsalg devaluerer man kommunens attraktivitet som bosætningskommune for 
børnefamilier samtidig med at man er med til at udvande mulighederne for at vi som kommune kan tilbyde 
en mangfoldighed for forskellige skoletilbud, som er et af kommune helt stærke kendetegne. 
Det drejer sig om Sundhed og omsorgs forslag; 

 86 Forebyggelsestilbud i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering 
 89 Afløsning af pårørende 
 91 Klippekort til beboere på plejehjem 
 95 Ændret serviceniveau på rengøring 

En realisering af disse besparelser vil ramme en bred gruppe at sårbare personer dermed bidrager det til at 
forringe muligheden for at man som borger oplever det gode liv.  
Desuden vil besparelsesforslag 99 fra Arbejdsmarked - Reduceret serviceniveau i Borgerservice, samt 
besparelsesforslag 96 fra By, Land og Kultur - Reduktion i budget til vedligeholdelse af vejbroer betyde en 
forringelse for borgerne i landdistrikterne ift. til brug og adgang til offentlig service samt tilgængelighed.  
Afslutningsvis bør By, Land og Kulturs forslag 78 - Reduktion i landdistriktspuljen sammen med 
ovenstående oplistede forslag udgå som besparelsesforslag.  
 
Landdistriktspuljen og den underliggende Slå i gang pulje er ikke en kernevelfærdsopgave, men gennem 
medfinansiering er puljerne med til at sikre, at der indhentedes ekstern finansiering til en række 
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borgerdrevne projekter, der realisere de politisk mål under de fire udviklingsspor.  
 
Sammen har vi netop færdiggjort Landsbyanalysen og igangsætter en større proces med både udformning 
af landsbyplaner og egnshandleplaner. Vi står dermed og kikker ind i en øget efterspørgsel af 
medfinansiering til projekter der vil blive igangsat i forbindelse med realisering af indsatser i kommende 
landsbyplaner og egnshandleplaner.  
Vi kikker også ind i at over 40 større og mindre naturgasforsynede lokalområder i kommunen i de 
kommende år skal overgå til ny varmeforsyning og forventeligt vil der komme ansøgninger til 
landdistriktspuljen om at understøtte borgerdrevne procesforløb i forbindelse hermed.  
 
Samtidig vanskeliggør det muligheden for at understøtte de lokale bosætningsprojekter, der griber den 
øgede interesse for at flytte på landet som følge af Covid-19 situationen.  
Derfor skal den nuværende økonomiske ramme for landdistriktspuljen som minimum fastholdes, og ses 
gerne udvidet i og med at puljen er en af grundstenene for det borgerdrevet udviklingsarbejde i 
landsbyerne og det åbnet land som udgør 70% af kommunens befolkning. 
 
 
Fynsland 
Gunnar Landtved  
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