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Hvert fjerde år gør vi i en ny planstrategi status på udviklingen af kommunen og lægger 
rammen for udviklingen i de kommende år og overvejer udviklingen i de næste år.       
I Planstrategi 2011 vedtog vi en fælles vision for hele Faxe Kommune. Den hedder: 
“Dit liv, din fremtid, dit job – sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv”. 
Faxe Byråd er enige om, at visionen fra 2011 er langtidsholdbar. Den kan med juste-
ringer og med et enkelt nyt fokusområde “bosætning” sætte rammen og retningen 
for de kommende fi re års udvikling i Faxe Kommune.

Vi har fortsat de samme opgaver at løse, men hvis vi vil give udviklingen et løft på de 
særlige områder, vi har valgt, må vi også sætte ekstra fokus og bruge ekstra kræfter 
på netop disse områder. De valg vi træffer, afhænger i høj grad af de samfunds- 
tendenser, vi er en del af. Vi må fortsat være endnu mere økonomisk ansvarlige for at 
få strategien til at lykkes, og samtidig må vi satse for at vinde fremtiden!

Byrådet har fokus på, at udviklingstendenserne desværre peger mod øget ulighed.  
En gruppe af borgere har uddannelse, job med gode indkomster, godt helbred og 
sociale netværk, mens en anden gruppe er præget af manglende uddannelse, arbejds- 
løshed, sygdom og ensomhed. Vi ser derfor en særlig vigtig kommunal opgave i at 
sætte ind med forebyggelse og sundhedsfremme, uddannelse samt ikke mindst 
jobskabelse og erhvervsudvikling. Disse indsatser er samtidig fundamentet for, at vi 
kan blive en attraktiv bosætningskommune, der tiltrækker endnu fl ere borgere.

Vi kan glæde os over, at Faxe Kommune ligger i et område som er i udvikling. Vi har 
modet til at satse, fordi vi har et budget i balance. Det er et godt udgangspunkt for at 
vi i Faxe Kommune kan se fremad. Med de infrastrukturforbedringer, der er under-
vejs på Sjælland, vil vi kunne blive en attraktiv bosætningskommune. Vi ligger tæt på 
Hovedstadsområdet, vi har et varieret boligudbud til attraktive priser og en naturskøn 
beliggenhed. 

Vi tror på, at vi skal gøre det godt for de borgere og virksomheder, vi allerede har 
i kommunen. Det vil nemlig også gøre kommunen mere attraktiv for nye borgere, 
turister og virksomheder. Og vi skal gøre det ved at løfte i fl ok. Det er fundamentet 
i vores vision, og det er et ønske, som er gået igen i hele den proces, vi har været 
igennem siden 2011. Vi har en fælles tro på, at det er ved samarbejde, at vi kan nå de 
bedste resultater, til glæde for hele Faxe Kommune.

Forord

Velkommen til Planstrategi 2016 – Dit liv, din 
fremtid, dit job, dit hjem - sammen udvikler vi 
sundhed, uddannelse, erhverv og bosætning.

    På byrådets vegne  
 

    Knud Erik Hansen
    Borgmester

y g

Knud Erik Hansen
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Visionen

Dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem - sammen udvikler vi 
sundhed, uddannelse, erhverv og bosætning.

Faxe Kommune er en bæredygtig kommune, med sunde borgere, et 
sundt miljø og en sund økonomi.

Faxe Kommune hænger godt sammen. Vi er med i front, når det gælder 
initiativer for bosætning, sundhed, uddannelse og erhverv.

Vi er en attraktiv kommune for tilfl yttere, nye virksomheder og turister     
- og vi har plads til fl ere!
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Befolkningsudvikling
Vores befolkningsprognose tager udgangspunkt i befolkningsstatistikken for årene 
2003-2014. I denne periode har der frem til 2009 været en stigning i befolkningstallet. 
Herefter faldt indbyggertallet indtil 2012, hvor det stabiliserede sig. Det seneste år har 
der igen været en stigning. Den skyldes overskud på fl yttebalancen. I gennemsnit er 
befolkningstallet steget med 115 personer om året de sidste 13 år. 

Den nye befolkningsprognose for Faxe Kommune frem til 1. januar 2022 viser, at 
folketallet vil stige fra 35.193 personer i 2015 til 35.984 personer i 2022. Dette svarer 
til en samlet stigning i folketallet på 791 eller 2,2 procent. På landsplan ventes i samme 
periode en stigning i folketallet på cirka 2,6. 

Erhverv og beskæftigelse
Den overordnede beskrivelse af udviklingen i Faxe Kommune fi nder du i  VækstVilkår 
Faxe 2014:

Status på udviklingen 2011-2015

De generelle udviklingstendenser i Danmark har i de senere år været be-
folkningsvækst i de større byer og centralisering af arbejdspladserne. 
Faxe Kommunes beliggenhed tæt på København betyder, at vi er en del 
af et sammenhængende arbejdsmarkedsopland, som dækker hele Sjæl-
land. Det er et vækstvilkår for bosætning og erhvervsudvikling, som vi kan 
profi tere af, men som også rummer den fare, at vi taber konkurrencen om 
vækst og udvikling. 

Det er netop derfor, at Faxe Byråd med Planstrategi 2011, besluttede at 
sætte en langsigtet ramme og retning for vækst og udvikling i Faxe 
Kommune, som vi nu følger op med Planstrategi 2016. 

”Beskæftigelsesudviklingen i Faxe Kommunes private sektor er relativ 
stabil og de fl este brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende 
beskæftigelsesniveau. Det er positivt, når man betænker, at mange andre 
kommuner har oplevet større beskæftigelsesfald i den private sektor. Det 
ser dog ud til at særligt detailhandlen i Faxe Kommune har skåret ned på 
antallet af ansatte de seneste år.”



Planstrategi 2016    

Planstrategi 2016     Dit liv - din fremtid - dit job - dit hjem

5  

Kommunens økonomi sætter rammer
Faxe er, som mange andre kommuner, i en stram økonomisk situation, hvor det er 
nødvendigt at øge vores indtægter eller reducere vores udgifter, for at skabe balance 
i budgettet. For at få så meget som muligt ud af hver eneste budgetkrone, er vi nødt 
til at holde fokus på effektiviseringer i de kommende år. Der er dog i de kommende år 
også fokus på forbedringer af den borgerrettede service, samtidig med at vi udvikler 
velfærdsteknologi og uddanner vores medarbejdere.

For at kunne forfølge vores vækstdagsorden er det også nødvendigt, at vi fortsat 
investerer i både infrastruktur, bygningsrenoveringer og udvikling. Der er vigtige 
investeringer på anlægsbudgettet, for eksempel til færdiggørelse af Kulturstrøget i 
Faxe og etablering af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud og etablering af 
turismeprojektet de ”Hvide dronninger” i Faxe Ladeplads, cykelstrategi, ejendoms-
strategi samt færdiggørelse af områdefornyelsen i Haslev. Trafi kafviklingen omkring 
jernbanen og stationen i Haslev er også i fokus. Der er desuden afsat et beløb til at 
omsætte borgernes idéer til konkrete projekter i forlængelse af et nyt dialogprojekt   
”Yderområder på Forkant” støttet af Realdania.

”Fødevareområdet er stadig et helt afgørende beskæftigelsesområde 
i Faxe Kommune. Frem for alt betyder placeringen af både Haribo 
Lakrids, Royal Unibrew og Danish Agro, at Faxe Kommune, med 11 
procent af den private beskæftigelse inden for fødevareindustri, er en 
af de største fødevareproducenter i landet. Fastholdelse af netop de 
store fødevarevirksomheder er derfor afgørende for erhvervsudviklin-
gen.”

”Antallet af nye virksomheder er stigende i Faxe Kommune. Efter at 
etableringsraten faldt betydeligt efter fi nanskrisen, skabes der nu igen 
fl ere nye virksomheder. Det betyder også, at der skabes fl ere job. 
Iværksætterne er vigtige, fordi de nye virksomheder kan bidrage til at 
modvirke en faldende beskæftigelse i fødevareindustrien, som følge 
af øget effektivisering og automatisering. Det er derfor vigtigt at Faxe 
Kommune også fremover har fokus på iværksætteri.” 
  
 Kilde: VækstVilkår Faxe 2014, Center for VækstAnalyse
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Gennem klima- og energipolitikken bliver Faxe en bæredygtig kommune 

Faxe Kommune har formuleret en vision som grundlag for Klima- og energipolitikken 
i 2014. Visionen lyder: ”Klima- og energiarbejdet skal være en naturlig del af opgave-
løsningen i organisationen, og opgaverne skal løses sammen og med høj kvalitet på 
tværs i organisationen, ved at tænke i helheder og have fokus på grønne innovations- 
og vækstmuligheder.”

Faxe Kommune arbejder målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres 
med 30 procent inden 2020 for kommunen som geografi sk område. Klima- og     
energipolitikken er baseret på de frivillige klimaaftaler Faxe Kommune har indgået 
med Danmarks Naturfredningsforening og med EU's Borgmesterpagt.

Endvidere vil kommunen gå foran med reduktionen af CO2-udledningerne gennem 
en målrettet og tværgående indsats i egen virksomhed, således at CO2-udledningen 
fra kommunen som virksomhed, reduceres med mere end 20 procent inden 2020.

For at kunne indfri målene på klimaområdet, er der i politikken udpeget 10  ind-
satsområder, der sætter rammerne for arbejdet med at implementere Klima- og         
energipolitikken. Kommunens Lokal Agenda 21-strategi er dækket af Klima- og energi-
politikken og Planstrategi 2016. 

De 10 indsatsområder er: 

• Kommunen som virksomhed

• Kommune- og lokalplaner

• Byer og bygninger

• Grønne erhverv og industri

• Landbrug og skovbrug

• Transport og mobilitet

• Natur i det åbne land

• Energi- og ressourceplanlægning

• Klimatilpasning

• Fyrtårnsprojekter
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SUNDHED - dit liv
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Sunde miljøer for borgernes liv
Vi fremmer kontinuerligt sunde rammer og miljøer. Byrådet har blandt andet ved-
taget at etablere fl ere cykelstier, at lave tiltag for sunde madordninger i skolerne og 
forbedre udearealerne på skolerne. Vi arbejder også for fl ere røg-, alkohol- og stoffrie 
miljøer for børn og unge. 

Et aktivt liv i fællesskab med andre
Vi arbejder hele tiden for at fl ere borgere bliver handlekompetente og robuste. For 
at opnå dette, skal borgerne kunne have et aktivt liv, være en del af et fællesskab 
og engagere sig i noget meningsfyldt. En uddannelse og et job er afgørende forud-
sætninger for dette, og derfor er dette to af de andre satsningsområder i planstrate-
gien. Et aktivt liv i fritiden er også vigtigt, og derfor understøtter Faxe Kommune for 
eksempel borgernes deltagelse i deres lokalsamfund via projektet ”Yderområder på 
Forkant”; øget frivillighed og et mangfoldigt kultur- og fritidsliv.

Sundhed for alle - og hånd om borgere med særlige behov
Er borgernes helbred udfordret i forhold til fysisk eller psykisk sundhed, har Faxe 
Kommune en række tilbud, som skal styrke deres helbred eller deres evne til at leve 
med deres sygdom. Vi har for eksempel rehabiliteringstilbud til borgere med kræft, 
diabetes, langvarige smerter, angst eller depression. 

Byrådet ønsker sundhed for alle – det vil sige at en høj sundhedstilstand ikke kun skal 
være for dem, som kan selv. Vi erkender, at hvis vi skal have mere lighed i sundhed, 
skal vi målrette vores tilbud mod dem med færrest sundhedsressourcer. Vi har derfor 
en række særlige uddannelsestilbud, væresteder og aktivitetscentre som er målrettet 
udsatte, for eksempel borgere med psykisk sårbarhed eller demens. Vores Gadeteam 
for socialt udsatte skal fremme, at også de udsatte som ikke selv formår at opsøge 
behandling og hjælp, får det alligevel.

Sundhed - dit liv

Vores vision for sundhedsområdet er, at fl ere borgere lever længere og 
med fl ere gode leveår. For at opnå visionen skal Faxe Kommune tilbyde 
sunde rammer for borgernes liv og understøtte, at borgerne bliver handle-
kraftige og robuste.
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De vigtigste fokusområder inden for sundhed i Faxe Kommune er:

• Flere borgere er fysisk aktive

• Flere børn og unge spiser sundt

• Flere borgere skal have en god mental sundhed

• Færre unge bruger euforiserende stoffer

• Borgerne får kvalifi ceret rehabilitering, pleje og omsorg

Rum til ro og plads til aktiviteter i Faxes natur
I en hverdag med mange aktiviteter og en kontinuerlig nyhedsstrøm er det også vig-
tigt at fi nde ro. Her kan naturen spille en vigtig rolle. Faxe Kommune har en mangfol-
dig natur med både strande, skove, søer og marker. Dette værner vi om, men udvikler 
også mulighederne for varierede oplevelser i naturen. Derfor har vi de kommende 
år afsat midler til at lokalsamfund kan etablere for eksempel mountainbikespor eller 
udendørs aktivitetsbaner.

Fokusområder for sundhed
Faxe Kommune tænker sundhed ind i alle arbejdsopgaver, og vi kan se, at vi er godt 
med, når vi sammenligner os med andre kommuner. Der er dog stadig muligheder 
for at gøre det endnu bedre. Byrådet vurderer, at visse områder er vigtigere at priori-
tere ressourcer til end andre, og har udnævnt disse til fokusområder. 

At vi har særlige fokusområder betyder ikke, at vi overser andre områder, som for 
eksempel tobak, alkohol eller seksuel sundhed, men blot at vi vil afse fl est ressourcer 
til øget udvikling og samarbejde på de udvalgte fokusområder i de kommende år.
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UDDANNELSE - din fremtid
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Vores børn og unge kommer godt videre fra børnehave til skole, og fra skole til 
videre uddannelse – det kalder vi overgange
Overgange og samarbejde på tværs af institutionstyper er afgørende for børn og unges 
trivsel i nye miljøer. Derfor skal børn og unge klædes godt på til disse overgange, 
og der skal løbende føres en faglig dialog, så vi optimerer samarbejdet om at bringe 
vores børn og unge videre i ”uddannelsessystemet”. Det styrker det enkelte barns 
udvikling af egne faglige og personlige kompetencer.

Gode læringsmiljøer med plads til forskellighed
Vores børne- og ungemiljøer skal være endnu bedre. Der skal være rum til forskel-
ligheder og inkluderende fællesskaber i dagligdagen. Vi skal arbejde med at styrke 
den tidlige og forebyggende indsats, og der skal være fokus på det enkelte barn og 
den unges muligheder for faglig og social udvikling. Det skaber et stærkt fundament 
for det enkelte barn, der mindsker eksklusion fra fællesskabet og forebygger frafald 
undervejs i skole- og uddannelsesforløbet. 

Alle børn og unge skal tilbydes alsidige og inkluderende læringsmiljøer gennem hele 
deres liv i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Læringsmiljøerne kan bygge på forskellige 
tilgange. Dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal på hver deres måde skabe motivation 
og kreative tilgange til læring, for eksempel ved at tilbyde alternative læringsformer ud 
fra de enkelte institutioners profi l, kompetencer og traditionelle kernefag. 

Uddannelse - din fremtid

Fremtidens samfund har behov for livskraftige borgere med respekt for 
den enkeltes forudsætninger for at bidrage til fællesskabet. Der er derfor 
et stigende behov for udviklingen af mangfoldige kompetencer, læring og 
inkluderende fællesskaber for børn og unge. Derfor skal der være fokus på 
kvaliteten i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Målet er at styrke børn 
og unges muligheder for at lære så meget som muligt og gennemføre en 
uddannelse. 
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En aktiv og lærerig skoledag for alle elever i samarbejde med forældre, 
foreningslivet og ungdomsuddannelserne
Vi skal sikre en god implementering af folkeskolereformen og have fokus på de nye 
intentioner, der skal styrke børn og unges udvikling og læring. Der skal være et øget 
fokus på udvikling af den åbne skole gennem projekter med og i lokalsamfundet. 
Det indebærer samarbejde med foreninger, erhvervsliv, musikskoler og ungdoms-   
uddannelser. Derudover skal børn og unges læring understøttes af aktiviteter i naturen, 
og bevægelse skal være en del af alles hverdag. Inddragelse af forældre og andre 
relevante ressourcepersoner er med til at give børn og unge de bedste vilkår i livet. 
Derfor er det vigtigt med en tidlig aktiv, konstruktiv og løbende dialog med forældre 
om deres børns liv, hvor der skabes fælles rammer for samarbejdet om børn og unges 
udvikling og læring.

Faxes dagtilbud og skoler er attraktive arbejdspladser og et godt sted at være 
barn og ung
Faglige og dygtige medarbejdere er en forudsætning for at skabe gode rammer for 
læring og kvalitet i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Derfor skal medarbejdere løbende 
opkvalifi ceres, så det pædagogiske miljø og undervisningen udvikles, og vi fortsat 
bliver dygtigere til at understøtte børn og unges læreprocesser. 

Aktive børn og unge med blik for demokrati, fællesskab og bæredygtighed
Byrådet ønsker en bred involvering af børn og unge og har blandt andet et stort fokus 
på elevdemokrati i Faxe Kommune gennem velfungerende elevråd og fælleselevrådet. 
Vi har styrket indsatsen for Faxe Kommunes unge, ved at samle ungdomsaktiviteter 
og skabe en sammenhængende indsats, der omfatter 10. klasser, ungdomsklubber 
og SSP (skoler, sociale myndigheder og politi). Vi skal have et helhedsorienteret per-
spektiv på grænserne mellem uddannelse og fritidsliv. Jobmuligheder, miljø og kultur, 
skal vi have tænkt ind i læringsmiljøerne. Målet er at fastholde de unge i kommunen 
eller at gøre det mere attraktivt at vende tilbage senere i livet. 

Bæredygtige institutioner og skoler i Faxe Kommune er afgørende for vores målsæt-
ninger for at skabe sammenhænge i børns og unges liv i vores dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud. Derfor skal udviklingen af kvalitet ske i sammenhæng mellem faglighed, 
metodisk udvikling og de økonomiske rammer. 
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De vigtigste målsætninger for uddannelse i Faxe Kommune er:

• Dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal kendetegnes ved høj faglighed          
og kvalitet

• Der skal være et værdifuld og dialogbaseret samarbejde med foræl-
dre og andre relevante ressourcepersoner

• Vi vil styrke og videreudvikle samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, 
fritidstilbud og det omgivende samfund

• Vi vil skabe gode læringsmiljøer med fokus på inklusion, motivation 
og inddragelse 

• Vi vil højne det faglige og uddannelsesmæssige niveau i hele Faxe 
Kommune
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Foto er på vej....
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Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejder
Byrådet har styrket Faxe Kommunes erhvervspolitiske indsats væsentligt de seneste 
år. Blandt de mest markante initiativer er: Erhvervskontakten, der er styrket gennem 
Business Faxe Copenhagen, et Vækst- og Erhvervsudviklingsudvalg og en ny turisme-
fremme organisation ’VisitSydsjælland-Møn’ 

Vækst- og Erhvervsudviklingsudvalget er sammensat af repræsentanter fra både 
byrådet og det lokale erhvervsliv. Udvalget har leveret grundlaget for de kommende 
års erhvervspolitiske indsatser, som er nærmere beskrevet i en helt ny erhvervs-
strategi.  

Den overordnede målsætning for Faxe Kommunes erhvervsstrategi 2016 er: 

•  At skabe vækst og vækstbetingelser ved at styrke samspillet, samarbejdet                    
og dialogen indbyrdes mellem virksomhederne, og mellem virksomhederne, erhvervs-
fremmesystemet og Faxe Kommune.

Erhverv - dit job

Erhvervsstrategi Faxe tager afsæt i, at vi har en stærk erhvervsstruktur 
og en række specifi kke styrkepositioner. Faxe Kommune er blandt andet 
kendetegnet ved relativt mange store enheder - både forstået som indu-
strivirksomheder og store jordbrugsvirksomheder. Faxe er også hjemsted 
for fl ere virksomheder med landsdækkende og internationale forgreninger. 

Hertil føjer sig en lang række små og mellemstore virksomheder, der 
tilsammen er meget bredt branchemæssigt dækkende. Som ressource-
område udgør fødevarer langt det største. Det står for en fjerdedel af den 
private beskæftigelse, tre fjerdedele af de private virksomheders omsæt-
ning og langt størstedelen af den betydelige eksport, der kommer fra 
kommunen. 

Der har i løbet af 2014 været vækst i antallet af private arbejdspladser i 
Faxe Kommune, og pr. 4. kvartal 2014 er antallet af private arbejdspladser 
på det højeste niveau i de seneste fem år svarende til 6.190 fuldtids-
stillinger - eksklusiv selvstændige erhvervsdrivende.

Foto er på vej....
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Byrådet har herudover strategiske pejlemærker for det erhvervspolitiske samarbejde 
udadtil på to niveauer; på regionalt plan, hvor samspillet med regionen, Vækstforum 
Sjælland og de øvrige 16 kommuner er i fokus, og på metropolniveau. Her tilslutter vi 
os erhvervsudviklingssamarbejdet Greater Copenhagen.

Regionsrådet og Vækstforum Sjælland har vedtaget en regional vækst- og udviklings-
strategi 2015-2018. Strategiens mål er en fokuseret vækstpolitisk dagsorden for ud-
viklingen i hele regionen. Indenfor den strategiske ramme igangsættes der en række 
initiativer, der også understøtter udviklingen i Faxe Kommune.

Erhvervskontakten til de mange – og erhvervsudviklingsnetværk til de store
Helt overordnet skal den lokale erhvervsservice til betjening af de mange lokale 
virksomheder udvikles i regi af Business Faxe Copenhagen. Det skal ske på basis af 
konkrete og målbare resultatforventninger og handlingsplaner. 

I Rønnede ligger Faxe Kommunes Vækstfabrik, der sammen med Erhvervshuset 
Grobund i Haslev fungerer som afsæt for en række mindre virksomheder, iværksæt-
tere og opstartere. Den drives i et samarbejde mellem Faxe Kommune og Væksthus 
Sjælland, der varetager den specialiserede erhvervsservice samt Business Faxe 
Copenhagen, der både er medlemsvirksomhed og løser Faxe Kommunes lokale 
erhvervsservicefunktioner. 

Byrådet vil i løbet af 2016 supplere denne indsats med etablering af et erhvervsudvik-
lingsnetværk, hvor de største virksomheder i kommunen inviteres til at deltage. 

VisitSydsjælland-Møn – sammen udvikler vi turismen
I 2015 gik vi sammen med Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner i turisme-
selskabet VisitSydsjælland-Møn. Det gjorde vi, fordi turisterne er ligeglade med 
kommunegrænser. De ser mere på, hvad der fi ndes af attraktioner, seværdigheder 
og oplevelser i et område. Fælles udvikling og stærk markedsføring skal bringe mere 
omsætning til vores virksomheder, overnatningssteder og attraktioner, fordi det vil 
skabe fl ere arbejdspladser. Den vækst, vi gerne vil skabe, vil forhåbentligt betyde, at 
vi skal etablere nye og udvide eksisterende turismevirksomheder i de kommende år. 
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Én erhvervsstrategi – med fem indsatsområder
Indadtil opbygges Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2015 om fem indsatsområder:

-   Arbejdskraft og kompetencer
        -   Brancher og sektorer 
        -   Infrastrukturforbedringer
        -   Områdepotentialer
        -   Branding og image 

Til hvert af indsatsområderne hører en række konkrete initiativer, der hver især skal 
ledsages af konkrete resultatmål. 

En større og bredere arbejdsstyrke skal modvirke fl askehalse for virksomheder 
med behov for arbejdskraft
Indsatsområdet ”Arbejdskraft og kompetencer” er snævert forbundet med den 
bosætningsstrategiske indsats: Med en styrket bosætning får de lokale service-
erhverv fl ere kunder, og vi kan samlet set tilbyde det lokale erhvervsliv en større og 
bredere arbejdsstyrke og imødegå stigende fl askehalsproblemer. Målene om styrket 
tiltrækning, øget bosætning og en vellykket medinddragelse i vores lokalsamfund skal 
også ses som en vigtig erhvervspolitisk indsats. 

Herudover vil byrådet særligt styrke indsatsen for at sikre de unges indtræden i 
uddannelse eller konkret beskæftigelse. Her ligger udfordringerne i krydsfeltet mellem 
de uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og sociale indsatser.

Vi udvikler Faxe Kommunes erhvervsmæssige styrker og forbedrer infrastrukturen
De lokale erhvervsmæssige forudsætninger og styrkepositioner er et andet af vores 
indsatsområder. Byrådet lægger op til at der bliver arbejdet med en række konkrete 
projekter inden for følgende fi re delområder:

    -  Fødevareområdet
        -  Grøn omstilling og ressourceeffektivisering
        -  Turisterhvervet 
        -  Byområder og bymiljø – med særlig fokus på Haslev Bymidte 
           og kommunens øvrige handels- og serviceerhverv
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Indsatsen for at forbedre den lokale infrastruktur er koncentreret under fi re temaer: 

    -   Etableringen af den faste Femernforbindelse 
         -   Anlægget af motorvej på strækningen Rønnede-Næstved
         -   Fortsættelse heraf med udbygningen af den Sjællandske 
             tværforbindelse Rønnede-Slagelse/E20-Kalundborg 
         -   Udbygningen af den digitale infrastruktur i kommunen

Synliggørelse af de varer vi har på hylderne
Der skal arbejdes målrettet på at udnytte kommunens erhvervsområder. Særligt Eco 
Valley og Faxe Ladeplads Havn er forbundet med ganske særlige potentialer. Målene 
er enkle: At få arealerne solgt til nye virksomheder og dermed skabe fl ere arbejds-
pladser i Faxe Kommune.

Endelig lægger byrådet op til, at vi gør os mere synlige for udefra kommende virk-
somheder og mulige tilfl yttere ved at arbejde med image og branding. Image- og 
brandingstrategien skal have fokus på kommunen - både som organisation og som 
geografi sk område, og den skal omfatte såvel borgere som ansatte i kommunen. 

De vigtigste målsætninger for erhvervsudviklingen i Faxe Kommune er:

•  Vi vil skabe netværk og samarbejde på tværs af virksomheder og kommune 
    - synliggøre, markedsføre og brande gode historier og politiske tiltag

•  Vi vil forny ”kulturen” med hensyn til, hvordan vi opfatter og omtaler vores                   
    lokalområde. Vi skal tale hinanden op, og vi skal spille hinanden gode

•  Erhvervsstrategien med tilknyttede mål og indsatser færdiggøres og 
    implementeres i foråret 2016
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Højt til loftet og god plads til alle
Bosætningsstrategien bygger på den opfattelse, at alle er velkommne i Faxe Kommune. 
Vi vil gerne være fl ere. Især fordi vi selv synes at her er dejligt at bo og leve. 
Men også fordi vi ønsker at fl ere indgår i fællesskabet og medvirker til, at vi kan fast-
holde eller forbedre den fælles service og de fælles livsbetingelser. Forskellighed, 
inddragelse i fællesskabet og samskabelse er kvaliteter vi sætter højt.

Vi ønsker hele og mangfoldige byer og lokalsamfund. Vi ønsker ikke, at der med 
satsninger på særlige grupper, som for eksempel ”højtuddannede børnefamilier”, 
skabes et indtryk af, at ikke alle er særligt velkommne i Faxe Kommune. For det er 
de, og det skal de fortsat være. Det gælder børnefamilier som ældre, erhvervsaktive 
som pensionister og studerende, par såvel som singler, etniske danskere såvel som 
indvandrere og fl ygtninge, om du er til byliv eller gerne vil bo på landet.

Det gælder også, uanset om du har et job eller midlertidigt ikke har det. Vores virksom-
heder vil gerne medvirke til vækst og øget beskæftigelse. Det gælder hele spektret, 
fra højtuddannede til ufaglærte.

Bosætning - dit hjem

I Bosætningsstrategi 2015–2022 fra juni 2015 har byrådet udstukket 
linjerne for de kommende års arbejde med at styrke bosætningen. Målet 
er en harmonisk, bæredygtig og sammenhængende udvikling i hele Faxe 
Kommune.

Som reaktion på blandt andet et svagt faldende befolkningstal siden 2009 
vedtog byrådet i begyndelsen af 2014, at igangsætte udarbejdelsen af en 
strategi for målrettet  at styrke bosætningen i kommunen. Bosætnings-
strategien skulle supplere de øvrige overordnede strategiske indsatsom-
råder i planstrategi 2011.

Bosætningsstrategien fokuserer handlingsorienteret på, hvordan byrådet 
ønsker at fremme bosætning og gode levevilkår i vores kommune.
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De vigtigste konkrete bosætningsinitiativer er:

•   At der nedsættes en intern tværfaglig arbejdsgruppe eller TaskForce,   
 der får til opgave at vedligeholde og udmønte bosætningsstrategien  
 og det analysearbejde, der skal lægges til grund
 
•  At der i alle de syv bysamfund: Haslev, Faxe, Rønnede, Faxe Ladeplads,  
 Karise, Terslev og Dalby skal være et relevant boligudbud, der lever op  
 til de stedlige forudsætninger og kvaliteter

•  At der skal skabes realistiske planer for en positiv udvikling i   
 kommunens landsbyer og landdistrikter, afkoblet fra forestillingen  
 om befolkningstilvækst og serviceudbygning 

 Dialogprojektet, der kører i hele 2016, er et centralt instrument  
 til at skabe samtale, forståelse og konsensus om de vigtigste  
 udviklingsinitiativer og lokalpolitiske spørgsmål, herunder 
 bosætningen – både som øget tilfl ytning og styrket fastholdelse  
 af borgere

•  Udviklingen af den kommunale service og en stærk og velbe-  
 grundet faglig stolthed og arbejdsglæde skal også ses som   
 et virkemiddel til at øge bosætning og fastholdelse
 

De angivne tiltag er samtidig de centrale målepunkter for strategiens implemente-
ring. Det er også en del af forudsætningerne, at bosætningsstrategien skal drøftes 
politisk/tematisk en gang årligt med status og oplæg til ajourføring og/eller nye 
initiativer.
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SAMMENHÆNGSKRAFT  
sammen udvikler vi sundhed, uddannelse, 
erhverv og bosætning
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Rammen for frivillighed
Foreninger, klubber, forsamlingshuse, netværk og lokale ildsjæle bidrager aktivt til at 
det frivillige arbejde fylder i Faxe Kommune – uanset om aktiviteterne kan beskrives 
som kulturelle, folkeoplysende, sociale, sundhedsorienterede eller om de er oriente-
ret mod udviklingen af et lokalt område. Byrådet anerkender de mange aktiviteter og 
den store indsats, som de mange frivillige yder til gavn for eksempelvis  sociale og 
kulturelle fællesskaber, idræt og sårbare enkeltpersoner. Den kommunale organisation 
arbejder på mange felter med at udvikle samarbejdet mellem de offentlige instanser 
og civilsamfundet.

Frivillighed i Faxe Kommune baseres på tre indsatsområder, som udgør det fundament, 
hvorpå der bliver arbejdet mod en synergi mellem parternes styrker og ressourcer, så 
der kan udvikles nye indsatser og arbejdsformer sammen. Med andre ord: Ved at stå 
sammen og skabe sammen, vil vi opnå en win-win ånd i Faxe Kommune, der gavner 
hele kommunen i form af velfærd, kulturelt liv og engagement i den lokale udvikling.

Sammenhængskraft 
– sammen udvikler vi sundhed, uddannelse, erhverv og bosætning

Sammenhængskraft er vores femte og tværgående tema i planstrategien. 
Faxe Kommune er nemlig et aktivt og engageret lokalsamfund, rigt på 
foreninger, interessegrupper og ildsjæle. Mange tager ansvar, udviser 
lokalt engagement og tager til orde i det daglige, til gavn for deres lokal-
samfund. 

Viljen til at tage medansvar for andre er noget som byrådet gerne støtter. 
Vi skal se muligheder og bakke op om de initiativer, der bliver taget fra 
borgernes, erhvervslivets og andre interessenters side. Vi vil være mere 
aktive i vores støtte til at styrke samtalen og sammenhængskraften. 
Sammenhængskraften er limen, der binder det hele sammen. 

Byrådet arbejder med den tværgående sammenhængskraft i Faxe 
Kommune ad tre spor: ”Rammen for Frivillighed”, ”Borgerpanelet” og 
”Dialogsystemet”.
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•  Den fælles forståelse skabes ved løbende dialog, dynamik i processen; 
    fra samarbejde til samskabelse og med større anerkendelse af den frivillige    
    indsats.

•  Den frivillige borger skabes ved at styrke borgernes viden om og lyst til enga-      
    gement, og ved at styrke synligheden og forbedre tilgængeligheden.

•  Den samarbejdsparate kommune skabes ved at sikre medarbejdernes viden   
    om og tillid til de frivillige aktører. Her arbejder vi med en ligeværdig tilgang til   
    mulighederne for samarbejde/ samskabelse.

Borgerpanelet
Med Faxe Kommunes elektroniske borgerpanel får byrådet et nyt redskab, som bredt 
kan afdække borgernes mening om centrale emner i kommunen. Dermed kan mange 
borgere på én gang inspirere byrådet og administrationen i bestræbelserne på at gøre 
Faxe Kommune til en endnu bedre kommune at bo i.

Ambitionen er, at Faxe Kommunes Borgerpanel skal bestå af cirka 1.200 borgere, 
som ved alder, køn og bopæl udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. 
Borgerpanelet bliver aktiveret op til fi re gange om året.

Borgerpanelets medlemmer skal som det allerførste spørges om deres oplevelse 
med at bo i kommunen. Når Faxe Kommune har fokus på bosætning, er det nyttigt at 
vide, hvad kommunens borgere synes er godt i deres bopælskommune.

Der kan komme undersøgelser om kultur- og fritidstilbud, turisme, sundhedstiltag og 
meget mere – undersøgelsernes indhold afhænger af det aktuelle behov for indsigt 
i, hvad borgerne i kommunen mener om både konkrete initiativer og langsigtede 
planer. Undersøgelserne vil kunne understøtte det løbende udviklingsarbeje i Faxe 
Kommune.

Dialogsystemet
Byrådet ønsker at udvikle en ny og direkte dimension i samspillet mellem kommune 
og borger. Målet er at skabe dialog - en løbende, direkte ”samtale” om lokalområdernes 
udvikling. 

Målet med dialogsystemet er handlingsrettede strategier for lokalområderne, som 
skal udmøntes i konkrete initiativer. I dette projekt er det altså geografi en og de 
fysiske rammer, der danner grundlaget.
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Otte dialogmøder i efteråret 2015 har fået positiv opbakning. På de fl este møder har 
der været et fi nt fremmøde, og formen har givet alle de fremmødte mulighed for at 
komme til orde. Møderne har givet mange ideer og forslag til det videre udviklings-
arbejde lokalt. Det gælder for kommunens syv byområder, hvor de lokale borgerfor-
eninger med fl ere står klar til at samarbejde og udvikle strategier og projekter. Det 
gælder også for landsbyerne og landdistrikterne, hvor der skal fokus på styrkelse af 
lokalsamfundenes netværk og fællesskaber. 

Byrådet ønsker at medvirke til, at vi sammen øger den sociale kapital i landsbyerne, 
skaber nye billeder af en positiv udvikling og iværksætter konkrete tiltag og projekter 
lokalt. 

De vigtigste målsætninger for den tværgående sammenhængskraft i 
Faxe Kommune:

• Skabe fælles forståelse mellem ledere, medarbejdere, foreninger og 
frivillige

• Større anerkendelse af den frivillige indsats

• At kunne lave øjebliksmålinger af borgernes holdning til specifi kke 
sager gennem borgerpanelet

• At vi med borgerpanelet kan måle udviklingen på udvalgte områder, 
for eksempel tilfredsheden med serviceniveauet

• At borgerpanelet kan medvirke til at kvalifi cere de beslutninger der 
træffes politisk

• Dialogmøderne i og med lokalområderne indarbejdes som et fast, 
årligt tilbagevendende indslag

• I 2016-17 udarbejder vi langsigtede udviklingsstrategier for alle syv 
byområder, og for landsbyer/landdistrikter

• Strategierne danner grundlag for realisering af lokale projekter.         
Byrådet har fra 2016 afsat en halv million kr. årligt til dette
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Planstrategien er Faxe Kommunes overordnede, strategiske grundlag. Den udtrykker 
byrådets vision for alle der bor og arbejder i Faxe Kommune. Planstrategien er målski-
ven for kommunens indsatser. Det er her byrådet beskriver, hvad der skal fokuseres 
på i årene frem, og i hvilken retning Faxe Kommune skal udvikles. Planstrategien er 
samtidigt kommunens Lokal Agenda 21 strategi for en bæredygtig udvikling af hele 
Faxe Kommune. Planstrategien suppleres af Klima- og energipolitik 2014–2020.

Planstrategien er en lovpligtig strategi, som er beskrevet i Planlovens §23 a. Byrådet 
skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre 
en strategi for kommuneplanlægningen. Byrådet kan i øvrigt offentliggøre en sådan 
strategi, når den fi nder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offent-
liggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljøministeren og øvrige statslige, regio-
nale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.

Planstrategien er et lovbestemt produkt. Den er samtidig Faxe Kommunes Agenda 
21-strategi, for en bæredygtig udvikling af kommunen. Kommuneplanen, som efter-
følger planstrategien er den samlede plan, som beskriver, hvordan man bruger kom-
munens arealer i byerne og i landområderne. Planstrategier har et 12-års sigte, men 
revideres altså hvert fjerde år. Strategien skal indeholde oplysninger om:

•  Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen

•  Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen

•  Beslutning om at genvedtage kommuneplanen, at revidere kommuneplanen i  
    sin helhed eller revidere kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller  
    områder i kommunen og blot genvedtage den resterende del af kommuneplanen

Baggrund for Planstrategi 2016
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Byrådet har besluttet at genvedtage Faxe Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2013 
blev der foretaget en omfattende revision af kommuneplanen, som gør, at den vil 
kunne dække behovet ind i den næste planperiode, som omfatter de kommende fi re 
år.

Med de initiativer, som er undervejs blandt andet i forbindelse med dialogprojektet - 
Yderområder på Forkant - vil der hen ad vejen vise sig behov for at opdatere kommune-
planen. Dette vil ske i form af kommuneplantillæg.

Regeringen er også undervejs med en revision af planloven. Der kan derfor i løbet 
af det næste års tid opstå behov for at forny kommuneplanlægningen, som følge af 
ændringer i selve planloven og den kommende udmelding af Statens interesser i 
kommuneplanlægningen.

Faxes kommuneplan vil altså i de kommende fi re år gennemgå en dynamisk udvik-
ling, hvor vi tilpasser os lokale, regionale, tværkommunale og nationale initiativer 
løbende. I forbindelse med gennemførelsen af konkrete planer og initiativer vil der 
blive udarbejdet de nødvendige kommuneplantillæg.

Miljøvurdering i forbindelse med Planstrategi 2016
I henhold til lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer, med senere ændringer, skal byrådet tage stilling til, om Planstrategi 2016 
skal følges af en særlig miljørapport.

Loven stiller kun krav om, at planer og programmer, som skrives i medfør af lovgiv-
ningen, skal miljøvurderes. Planlovens plantyper, så som kommune- og lokalplaner, er 
som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.

Agenda 21- og planstrategier er som udgangspunkt ikke omfattet af lovens bestem-
melser om miljøvurdering, idet det antages, at hverken Agenda 21– eller kommune-
planstrategier normalt fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Det beror altså på planstrategiens konkrete indhold, om den skal følges af en særlig 
miljørapport. Strategier, der sætter bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder 
opført på bilag 3 eller 4 til loven, eller som kan påvirke internationale naturbeskyttelses-
områder væsentligt, vil således også være omfattet af kravet om miljøvurderinger, idet 
strategier falder ind under lovens defi nition af begrebet ”plan og program”.

Revision af kommuneplanen
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Det er indholdet i den enkelte konkrete planstrategi, der er bestemmende for, om 
planen skal miljøvurderes og på hvilket niveau.

Det vurderes, at Faxe Kommunes Planstrategi 2016 ikke indeholder direkte bindende 
rammer for fremtidige anlægstilladelser, der kan påvirke internationale naturbeskyt-
telsesområder. Den indeholder heller ikke direkte bindende rammer for fremtidige 
anlægsarbejder opført på bilag 3 eller 4 til lov om miljøvurdering af planer og program-
mer.

Byrådets afgørelse om ikke at lave en miljøvurdering af planstrategien kan påklages 
til Natur- og Miljøklagenævnet senest fi re uger efter den offentlige bekendtgørelse af 
planstrategien. Du kan læse mere om klagereglerne på www.nmkn.dk

Forslag til Planstrategi 2016 har været i offentlig høring i perioden 20. januar 2016 til 
16. marts 2016. Planstrategi 2016 blev endeligt vedtaget 19 maj 2016 og offentliggjort 
1 juni 2016.
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Oversigt over vedtagne planer i perioden

Nedenstående oversigt viser de kommuneplantillæg og lokalplaner, der er blevet 
udarbejdet siden Kommuneplan 2013 blev vedtaget. 

Vedtagne tillæg til kommuneplanen:

Nr. 1 - Haslev Midtby     Under udarbejdelse
Nr. 2 - Rammeområde H-B29   Vedtaget 9. juni 2015
Nr. 3 - Boligområdet Permatopia i Karise   Vedtaget 16. april 2015
Nr. 4 - Centerområde Faxe Ladeplads   Vedtaget 10. september 2015
Nr. 5 - Faxe Ladeplads Havn    Vedtaget 10. december 2015
Nr. 7 - Rådhusvej 2 i Faxe   Vedtaget 17. marts 2016
 
Vedtagne lokalplaner:

500-81 Boliger på Engen i Haslev  Vedtaget 9. juni 2015
200-22 Permatopia    Vedtaget 16. april 2015
300-44 Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads  Vedtaget 10. september 2015
300-45 Faxe Ladeplads Havn   Vedtaget 10. december 2015
500-82 Boligområde ved Skovholmslund  Vedtaget 17. marts 2016

Fotos er venligst udlånt af følgende:

Forside - Byggeriets Billedbank
Side 3, 26, 27 og 29 - Per Thomsen
Side 16 og 17 - Bo Tureby
Side 6, 20 og 21 - Sara Lindbæk
Side 7 - Camp Adventure
Side 8 - JS Danmark
Side 8, 9 ,12 og 19 - Anders Wickstrøm
Side 9 - Naturvejleder Faxe, Østsjællands Museum
Side 13 - Henrik Holmgaard, Holme aps
Side 22 - Hjerteforeningen, Faxe Lokalkomité
Side 10 og 11 - Midtsjællands Gymnasium, Haslev (MSG)
Side 20 - Faxe Musikskole
Side 23 og 25 - HUCK (Haslev Uni Cykel Klub), fotograf Bo Nymann/DGI.
Øvrige fotos: Faxe Kommune


