
FAXE
KOMMUNEN I DET GRØNNE

FAXE KOMMUNES VISION 2030
Vores borgere, vores virksomheder, vores frivillige og foreninger
Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen
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FAXE KOMMUNES VISION 2030
Faxe Kommune er fra naturens hånd begunstiget med en storslået natur, vidstrakte skovområ-
der og en lang kystlinje. Samtidig ligger vi godt placeret i forhold til hovedstadsområdet og den 
kommende Femernforbindelse, hvilket gør det attraktivt at slå sig ned i kommunen – både for 
familier og erhvervsvirksomheder.

Alt dette er styrker, vi som kommune skal forstå at udnytte til at skabe fortsat vækst og 
udvikling, så vi kan opretholde og videreudvikle vor kommune som et godt sted at bo og 
leve – hele livet.

Det kommer ikke af sig selv. Vores kommune er fysisk delt i øst og vest af motorvej og jern-
bane og dette gør, at vi skal gøre en ekstra indsats for at styrke den reelle følelse af, at vi er 
én kommune på trods af de fysiske barrierer. Vi er alle borgere i den samme kommune, uanset 
hvor vi bor.

Vi må erkende, at vi ikke kan alting på en gang. En forudsætning for, at vi kan opretholde og 
videreudvikle kommunen som et godt sted at bo og leve og ikke mindst det serviceniveau, vi 
som kommune ønsker at stille til rådighed for borgerne, vil være, at vi skaber de økonomiske 
forudsætninger herfor.

Byrådets vision for udviklingen i de kommende 10 år har vi samlet under overskrifterne

• Vores Borgere
• Vores Virksomheder
• Vores Frivillige og Foreninger
• Kommunen
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VORES BORGERE
Det er vores vision, at vi i 2030 er 40.000 indbyggere i vor kommune. For at nå dette mål, vil 
vi nytænke vor bosætningsstrategi således, at vi i endnu højere grad formår at tiltrække de 
ressourcestærke familier, der ønsker at bosætte sig tæt på naturen.

Vi vil fastholde bysamfundenes særkende, men samtidig styrke byudviklingen der, hvor der er 
let adgang til infrastruktur og kollektive transportformer. Dette betyder, at byudviklingen i alt 
væsentligt vil foregå i og omkring de større bysamfund med lettest adgang til motorvej 
og jernbane.

Vi vil fortsat tilbyde byggegrunde, der er til at betale. Og samtidig vil vi give mulighed for en 
bredere vifte af forskellige boformer. Vi vil skabe rum og mulighed for alternative boformer, 
herunder seniorboliger, så man kan leve hele livet i vores kommune. I takt med at det efter-
spørges, vil vi skabe de planmæssige muligheder for at udvikle nye by- og boligområder ud 
fra et bæredygtighedsperspektiv.

Med denne udvikling bliver det endnu mere vigtigt, at vi styrker den reelle sammenhængskraft 
i kommunen. Vi ønsker, at de kollektive transportformer og -tilbud udvikles på et bæredygtigt 
grundlag på linje med den samfundsmæssige udvikling, vi ser komme. 
Vi vil derfor arbejde aktivt for at styrke de kollektive transporttilbud og -former på tværs af 
kommunen, og vi vil prioritere en udbygning af stisystemer mv., der forbinder kommunen. 
Dette vil samtidig styrke mulighederne for turister og besøgende for at bevæge sig rundt 
udenfor i de store naturområder. 
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VORES BORGERE
Vort fokus på en bosætning med ressourcestærke familier vil give os et styrket økonomisk 
fundament, og giver os dermed også mulighed for at styrke kvaliteten i vore dagtilbud og 
skoler. Det er vort mål, at kvaliteten i undervisningen skal være den bedste i landet, og vi vil 
arbejde for en øget inddragelse af erhvervslivet, frivillige og foreninger i undervisningen, så 
vore børn og unge bliver endnu bedre klædt på til livet som erhvervsaktive medborgere.

Et styrket fokus på vore børn og unge er ikke ensbetydende med, at vi nedprioriterer andre 
væsentlige kerneopgaver. Men vi vil nytænke den øvrige offentlige service herunder ældre-
området. Et element i bosætningsstrategien vil være, at vi indtænker alternative boligformer, 
såsom seniorboliger, målrettet mod vore ældre medborgere. Boliger, der kan placeres i nær-
området omkring vore plejecentre, og hvor man derfra kan yde den nødvendige omsorg og 
støtte i eget hjem.

Et særligt fokusområde vil være ”Fælles Forebyggelse”. Vi ønsker at styrke den proaktive, 
tidligt opsøgende indsats for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller 
udfordringer mødes tidligst muligt. Udfordringer og behov skal erkendes i tide og den 
nødvendige støtte iværksættes rettidigt som hele løsninger. Vi tror på, at vi med en tidlig, 
helhedsorienteret indsats, hvor alle relevante kompetencer inddrages, kan få frigjort en del 
af de betydelige økonomiske ressourcer, vi i dag anvender på området.
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VORES VIRKSOMHEDER
Faxe Kommune er i dag en udpræget pendlerkommune; langt flere rejser ud af kommunen for 
at arbejde end der rejser ind. Det mønster ønsker vi at vende over tid. Det kan vi kun gøre, 
hvis vi arbejder målrettet for at tiltrække nye virksomheder til kommunen, samtidig med at vi 
fastholder de virksomheder og arbejdspladser, vi har. 

Vi vil gøre en særlig indsats for at tiltrække iværksættervirksomheder og videnstunge virksom-
heder, der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser og mindske udpendlingen til hoved-
stadsområdet.

Vi vil derfor nytænke vores erhvervsstrategi, så den i højere grad er opsøgende og invol-
verende. Opsøgende og aktiv i forhold til at tiltrække nye virksomheder og involverende i 
forhold til de virksomheder, vi har i dag.

Vi har næsten udfyldt vort store erhvervsområde omkring Rønnede. Men med den kom-
mende motorvej til Næstved og den kommende Femernforbindelse ligger vi strategisk godt 
placeret med god infrastruktur i konkurrencen om at tiltrække nye virksomheder. Vi vil derfor 
arbejde for at placere et nyt erhvervsområde i forlængelse af det nuværende og tæt på den 
nye motorvej til Næstved, og vi vil hurtigst muligt afdække mulighederne for at opkøbe jord 
og klargøre det nye område. Vi vil se på mulighederne for at afsætte yderligere ressourcer, 
som aktivt kan gøre opmærksom på Faxe som en attraktiv mulighed, også for de både 
pladskrævende og arbejdskraftintensive virksomheder.



9



10

VORES VIRKSOMHEDER
I forhold til vores virksomheder vil vi arbejde for, at vi som kommune er mere opsøgende 
og involverende, end tilfældet er i dag. Vi vil nytænke vor erhvervsservice, så den i højere grad 
afspejler virksomhedernes ønsker og behov herunder en nemmere indgang til det offentlige. 
Vi vil være ude i virksomhederne og være proaktive i forhold til at skaffe virksomhederne 
den arbejdskraft, de efterspørger. Og vi vil arbejde aktivt for, at virksomhederne skaber plads 
til de af vore borgere, der har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet på almindelige 
vilkår. Her har kommunen og erhvervslivet en fælles opgave med at bringe flest mulig i aktiv 
beskæftigelse.

Vi vil også indbyde erhvervslivet til at tage aktivt del i at forberede vore børn og unge på livet 
efter skolen. Vi ønsker at inddrage erhvervslivet i undervisningen på de tidspunkter og på de 
områder i skolelivet, hvor det giver mening. Vort mål er, at alle børn og unge klædes endnu 
bedre på til livet efter skolen, ungdomsuddannelsen eller den videregående uddannelse, så de 
er godt rustet til livet som erhvervsaktive medborgere.

Vi vil fortsætte og styrke arbejdet med at sætte handling bag ordene i Temaplanstrategi 2017 
”Dine oplevelser - din fritid - dine gæster”, der skitserer visionen for den fremtidige udvikling 
af turisme og Grønt Danmarkskort.
Med godserne, de store skovområder og kysten har vi gode muligheder for at fortsætte ud-
viklingen af natur- og kulturturismen som et betydende erhverv, og vi vil indtænke dette i en 
revision af erhvervsstrategien.
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VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER
Frivillige og foreninger spiller en central rolle i vores kommune. Både i det daglige og i udvik-
lingen. Vi har Faxe i Fællesskab, hvor samskabelsen udgør et centralt element, og borgerne 
har i 2017 formuleret deres egne visioner og udviklingsstrategier for de syv største byer i 
kommunen. Herudover har en stor gruppe af borgere fra flere landsbyer udarbejdet en 
vision og en tværgående strategi for landsbyerne og landområderne.

Denne udvikling og dette engagement ønsker vi at fastholde. Vi vil arbejde for at styrke de 
frivilliges og foreningernes indflydelse på udviklingen af vores kommune, og vi vil tilbyde de 
frivillige og foreningerne en rolle i den kommunale opgaveløsning i blandt andet skoler og 
daginstitutioner. Dette initiativ skal samtidig ses i lyset af kommunens fortsatte fokus på sund-
hedsområdet og det aktive liv i fællesskab med andre. Her spiller de frivillige og foreningerne 
en afgørende rolle.

Vi vil fortsætte arbejdet med, at flere 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. Her spiller frivillige og foreninger en afgørende rolle, og kommunens 
rolle er at understøtte dette arbejde ved at stille fritids- og kulturtilbud til rådighed. Vi vil 
fortsat udbygge vore tilbud, og vi vil lægge vægt på, at udbygningen sker de steder, hvor den 
styrkede kollektive trafik og udbygningen af stier mv. forbedrer mulighederne for at bevæge 
sig rundt i kommunen.
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KOMMUNEN
Kommunens rolle er, forenklet sagt, at stille de basale kerneydelser - børnepasning, uddannelse, 
ældreomsorg mv. - til rådighed for borgerne, som lovgivningen og byrådet lægger fast, både i 
omfang og kvalitet. Dette kræver imidlertid, at vi har det økonomiske fundament i orden og 
at vi bevidst prioriterer. Visionen ”Vores Borgere”, ”Vores Virksomheder” og ”Vores Frivillige 
og Foreninger” er blandt udtryk for en prioritering, der vil give os et stærkt økonomisk 
fundament og mulighed for at styrke kvaliteten i kerneydelserne. 

De senere års udvikling har vist, at den administrative byrde ikke er blevet mindre. Til gengæld 
har den digitale udvikling bevirket, at borgerne nu i langt højere grad kan betjene sig selv. 
En udvikling vi ser fortsætte, og som også på sigt betyder, at de administrative hænder bliver 
færre og de varme hænder flere. 

Kommunen er også Faxe i Fællesskab i vores tilgang til mødet med borgere, brugere og lokale 
erhvervsdrivende. Vi vil mødes med borgerne på deres betingelser, lige meget hvor de befinder 
sig i livet, og vi ønsker at styrke og udvikle de tanker og ideer, der ligger bag, da målet er at 
skabe en endnu bedre kommune, hvor vi udnytter ressourcerne effektivt, har fokus på innova-
tion og udvikling og den faglige kvalitet.
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