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Vedrørende natbus 99N

Det er med stor forundring og beklagelse, at økonomiudvalget i Faxe 
Kommune via pressen har erfaret, at kommunalbestyrelsen i Stevns 
Kommune har besluttet at overtage driften af buslinje 99N alene og lade 
Karise udgå af ruten.

Vi undrer os over forløbet. Siden oktober 2018 har der været dialog, både på 
administrativt og politisk niveau, omkring overtagelse af driften af buslinjen. I 
denne dialog har Faxe Kommune skriftligt tilkendegivet interessen for at 
fortsætte driften af buslinjen, men påpeget, at det krævede politisk behandling 
af sagen. I januar 2019 godkendte Teknik- og Miljøudvalget videreførelsen af 
ruten til Karise indenfor den angivne økonomiske ramme. Denne beslutning 
blev meddelt Stevns Kommune.

Af dagspressen fremgår, at Stevns Kommune har forhørt sig hos både Køge 
og Faxe kommuner om interessen for at blive medejere af ruten – og at begge 
kommuner har svaret negativt. Det forstår vi ikke.  

Derudover undrer det os, at meddelelse om Stevns Kommunes beslutning, der 
vil påvirke borgerne i Karise, først tilgår Faxe Kommune, efter at vores 
administration har udbedt sig en tilbagemelding, samt at der ikke fra Stevns 
Kommune har været nogen form for dialog eller information fra politisk side, 
at Karise udgår af ruten.

Vi har noteret os, at Stevns Kommunes udvalg for Plan, Miljø og Teknik den 
12. marts 2019 overfor kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg anbefalede at 
overtage driften sammen med Faxe Kommune, tilføje Rødvig til ruten og 
ændre frekvensen af afgange på ruten.
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På baggrund af ovenstående vil jeg, på vegne af økonomiudvalget, bede 
kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune om en tilbagemelding på sagen og 
forløbet om at videreføre ruten uden Faxe Kommunes deltagelse. 

Med venlig hilsen

Ole Vive
Borgmester


