
Udtalelser fra gruppeformændene i Faxe Byråd 

Knud Erik Hansen (A) 

Det er godt, at vi er med til at lave et budget, hvor velfærden er sikret, uden store reduktioner, men hvor vi 
samtidig har gjort det muligt at investere i en rigtig stor tidlig forebyggende indsats for børn og unge, som 
har særlige udfordringer. Vi har store forventninger til, at det vil lykkes at lave en indsats, hvor man kan 
tage hånd om børn og familier på tværs af de ”siloer” der er i en kommune, og at man kan gøre det 
tidligere, end hidtil muligt. Det velfærdsniveau, vi har i kommunen, kan fastholdes på de øvrige områder. Vi 
bevarer den store investering på dagtilbudsområdet, og på ældreområdet fortsætter indsatsen fra de 
tidligere puljer, som tilbyder kvalitet til vores ældre. Vi er glade for at have fundet penge til at fortsætte 
den sociale indsats i Frøgården, så projektet kan fortsætte.  

Michael Rosendahl (V) 

Det er fantastisk, at vi får lavet den store indsats på området for udsatte børn og unge. Med investeringen 
er det vigtigt, at vi får en tidligere indsats samt sikrer at flest mulige børn bliver i fællesskabet og ikke tages 
væk fra deres almindelige hverdag. I aftalen har vi ligeledes sikret gode, fornuftige rammer for vores skoler 
og ældrepleje, så vi også i fremtiden har fortsat god undervisning og omsorg for de ældre. Der er lagt op til, 
at vi udvider Småfolket, samt sikrer en bedre trafikafvikling i området omkring daginstitutionen og 
Vibeengskolen.  

Eli Jacobi Nielsen (O) 

Med budgetforliget er det lykkedes at minimere de massive besparelser, der var lagt op til på 
ældreområdet, i en situation hvor budgettet er under pres, på trods af regeringsskiftet, samtidig med at det 
generelle serviceniveau opretholdes. På anlægssiden er det især glædeligt, at vi nu får opfyldt et længe 
næret ønske om lysregulering i det hårdt belastede kryds Vordingborgvej/Karisevej i Dalby. Ligeledes 
fortsætter arbejdet med projekteringen af Gisselfeldvejs forlængelse, sammen med analyser af andre 
trafikale udfordringer omkring Haslev, og en række borgerønsker om mindre projekter opfyldes. 

René Tuekær (L) 

Borgerlisten anerkender, at servicerammen er 100 procent brugt. Det betyder, at velfærdsområderne 
naturligt er prioriteret til gavn for borgerne. Endvidere har Borgerlisten blandt andet fået forslag medtaget 
om, at jordflytningsgebyret på ejendomsskatterne fjernes. På anlægssiden har vi fået kunststoffodboldbane 
i Faxe samt andre mindre anlægsbudgetter – eksempelvis lys på stier i Karise. Ligeledes glædes vi over en 
ny hal i Dalby konkret er på anlægsplanen. 

 

Nadia Bruun Thurø (Ø) 

Det har været en positiv proces at forhandle budgettet i år. De besparelser, vi har været nødsaget til at 
foretage, er ikke gået ud over den nære velfærd. Det var vigtigt for mig. Jeg er mest glad for, at vi nu kan 
implementere Fælles om forebyggelse, det vil løfte det specialiserede børneområde markant og lette 



arbejdsbyrden for vores sagsbehandlere. Jeg vil også gerne fremhæve, at det boligsociale projekt i 
Frøgården får lov at fortsætte. Jeg glæder mig også, at vi næste år satser fokuseret på FNs verdensmål.  

Henrik Friis (F) 

Ud fra forudsætningerne er det et godt sparebudget uden de store visioner. SF er rigtigt godt tilfreds med, 
at vi i store træk har kunnet undgå besparelser på velfærdsområdet. Vi er rigtig glade for, at der er afsat 
anlægsmidler til daginstitutioner i Haslev. Både til den eksisterende Småfolket og til forundersøgelser med 
henblik på etablering af en helt ny institution i Haslev. Det er godt, at vi har fokus på forebyggelse, der 
lægger vægt på tværfaglig indsats for børn og unge med særlige forudsætninger, så det ikke kun er en 
socialfaglig indsats men en indsats i sammenhæng med skoler og daginstitutioner. Vi er glade for, at der er 
fundet midler til fortsættelse af den boligsociale indsats i Frøgården. Vi kan sige med beklagelse, at 
budgettet ikke indeholder grønne initiativer, men vi vil forfølge klimaområdet i det kommende udvalg, som 
skal arbejde med FNs verdensmål.  

Mikkel Dam (I) 

Som liberal har min indgang til budgetforhandlingerne været at sætte fokus på de kommunale 
kerneopgaver. Det er essentielt, at vi prioriterer socialområdet og institutionerne. Jeg glæder mig over, at 
der er afsat en solid pose penge til projektet Fælles om forebyggelse og Børn i fællesskaber, som sætter 
fokus på en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge. Samtidig glæder jeg mig over, at der er 
fundet plads til en skattenedsættelse i form af bortskaffelse af jordflytningsgebyret. Alt i alt har det været 
en god proces og resultatet vil kanalisere penge til det, der er kommunens egentlige opgave: At levere god 
service til borgerne.  

Michael Christensen (C) 

Jeg er glad for, at vi er lykkedes med at finde dækning for de udgifter, der kommer fra et forventeligt større 
antal ældre og helt små børn. Dette på trods af, at økonomiaftalen mellem KL og den nye regering ikke 
tilstrækkeligt dækker os for de øgede udgifter.  
Vi har aftalt et meget stort beløb årligt til at foretage en helt ny forebyggende indsats over for familier med 
særlige behov. Det er klart, at der ligger en bagtanke med denne indsats. Det skal både sikre, at familierne 
får så tidlig hjælp som muligt, men det skal også sikre, at de stigende udgifter til området, som vi har været 
vidne til i de senere år, gerne skulle stabiliseres.  

Vi har en interessant omlægning af en busrute til en skolebus-rute, hvor vi afprøver at kunne tilbyde gratis 
befordring til almindelige borgere. Dette er en model, som jeg gerne ser afprøvet i endnu større skala, da 
selve administrationen af billettering faktisk koster en hel del.  

Vi kommer i de kommende år til at arbejde intensivt med reduktion af sygefravær blandt vores ansatte. 
Ikke for at genere de ansatte, men simpelthen fordi for mange ressourcer i dag går til spilde ved at vores 
fravær er langt højere end landsgennemsnittet. Jeg er sikker på, at ved at sætte fokus på dette, samt at 
understøtte ved hjælp af ansættelse af medarbejdere i HR, at vi vil kunne opnå en større 
medarbejdertrivsel og en forbedret service over for borgerne.  


