
2  10. september 2016Fanø Posten

BUDGET – Mandag den 
5. september behandlede 
økonomi- og planudvalget 
forvaltningens budget-
grundlag for 2017-2020.

Selve grundlaget var ikke 
i sig alarmerende med et 
mindre underskud i 2017 
på henved 600.000 kr. Men 
halvårsregnskabet for 2016, 
der netop er offentliggjort, 
viser ’et væsentligt merfor-
brug’, der på helårsbasis vil 
udgøre 4,5-5,0 mio. kr.

Så udfordringen for byrå-
det er at få styr på merfor-
bruget her og nu. Lykkes 
det ikke, er udfordringen i 
2017 at finde merindtægter 
eller besparelser for op til 
6,0 mio. kr. I 2019 kan det 
teoretisk blive 7 mio. kr.

”Byrådet står over for en 
stor udfordring, og det bli-
ver ikke nemt i år,” fastslår 
borgmester Erik Nørreby.

”I forbindelse med bud-
getkontrollen og halvårs-

regnskabet, kan jeg konsta-
tere, at der er flere områder, 
der er kommet ud af kon-
trol. Jeg er naturligvis over-
rasket over, at der pludselig 
kan opstå et merforbrug i 
millionklassen og har tidli-
gere bedt forvaltningen om 
en detaljeret analyse af år-
sag og virkning på særligt 
pleje- og ældreområdet,” 
forklarer borgmesteren.

”Vi skal have balance i 
2017-budgettet. Og det kon-
staterede merforbrug sam-
men med færre indtægter 
som følge af Regeringens 
reguleringer i Finansloven, 
kan betyde, at vi må skære 
ned på nogle af kommu-
nens tilbud.”

Områder ude af kontrol 
Det er særligt tre områder 
inden for socialområdet, 
der er kommet ud af kon-
trol: Plejeområdet har et 
forventet merforbrug på 3,3 
mio. kr., børn med særlige 
behov og voksne med sær-
lige behov med ca. 1 mio. 
kr. på hver af områderne.

Der er også konti, hvor 
der er et mindre forbrug. 
Eksempelvis er regionens 

sundhedstilbud blevet 
brugt mindre end forven-
tet, hvilket giver en forven-
tet tilbagebetaling på en 
lille halv million kroner.

Ifølge social- og sund-
hedsudvalgets formand 
Johan Brink Jensen har der 
de sidste par år været et 
merforbrug på et par mil-
lioner om året på ældreom-
rådet. Det er blevet dækket 
af et overskud på udvalgets 

samlede budget, hvor der 
var en økonomisk buffer på 
et par millioner. 

I budget 2016 blev ’buf-
feren’ fjernet, men ældre-
områdets budget blev ikke 
øget til at dække omkost-
ningerne og en besparelse 
på mere end 3 mio. kr. er på 
ingen måde realistisk.
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Kommunens budget  
giver store udfordringer

Byrådet førstebehandler 
budget 2017 mandag den 
12. september.

Dagen efter, tirsdag 
den 13. kl. 19, er orien-
teringsmøde på Fanø 
Skole, hvor byrådet vil 
give alle interesserede 
nærmere information om 
2017-budgettet. 

Det må forventes, at 
borgmesteren på mødet 
vil orientere om mulige 
omprioriteringer og be-
sparelser og om, hvordan 
driften kan finansieres 
for at få et kommunalt 

budget i balance i 2017 og 
de følgende år.

Økonomi- og planud-
valget behandler æn-
dringsforslag, herunder 
forslag til udskrivnings-
procenter på udvalgets 
møde en 3. oktober.

Byrådet anden behand-
ler og vedtager budgettet, 
hvor også skatteprocen-
ten fastsættes, på byrå-
dets møde 10. oktober.

Der er tradition for, at 
et flertal i byrådet indgår 
budgetforlig, inden det 
formelt vedtages.

Infomøde 13. september
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Kilde: Fanø Kommune halvårsregnskab
og spillerumsrapport nr. 1, 2017-2020

Fremskrevet underskud 
ved uændret drift

Fanø Kommune har 'et væsentligt merforbrug' i 2016, så der skal findes indtægter eller besparelser for seks mio. kr. i 2017 og frem.
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Få det 
badeværelse,  
du altid har 
drømt om

Langt, langt den overvejende del af Fanøs 
befolkning ytrer sig sjældent om dette eller 

hint. Det er det tavse flertal, der sandsynligvis oplever 
et kommunalt serviceniveau, som de finder rigtigt, og 
som passer til deres livsfase.

Der er nok også en oplevelse af, at man får en 
kommunal service med den kvalitet, som man ønsker. 
Det betaler man gerne for, så længe service, kvalitet og 
pris hænger sammen.

Med de økonomiske udfordringer, byrådet nu skal 
håndtere som følge af halvårsregnskabets merforbrug 
på cirka 5 mio. kr., skal byrådet skabe en ny balance i 
budget 2017. Bedst ville det være at øge indtægten ved 
et højere beskatningsgrundlag, det vil sige tilflytning 
af nye borgere med en høj indkomst, men det tager 
desværre noget længere tid.

På Fanø er visionen at skabe ’kvalitet i livet – hele 
livet’. Naturen, kulturen, kommunal service og meget 
mere er dét, der former rammerne for det liv, man 
ønsker at leve på Fanø.

Det er også det, der gør Fanø unik i forhold til andre 
kommuner. For hvis Fanø lignede alle andre kommuner, 
hvorfor så vælge at leve sit liv her på øen?

Selvfølgelig skal den kommunale service leveres 
effektivt. Selvfølgelig skal der være styr på tallene, 
så der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. 
Lige så selvfølgeligt koster service og kvalitet penge.

Service kan skabes gennem effektivitet, udvikling 
og investeringer. Kvalitet er nok umulig at opnå gen-
nem besparelser. 

Forringes den samlede oplevelse ved at bo på Fanø, 
så vil det blive svært at tiltrække nye borgere, og nye 
borgere er nødvendige på den lange bane.

Hvis byrådet mener, at Fanø fortsat skal være en 
selvstændig kommune – med de fordele og muligheder 
det giver borgerne – så skal Fanø fortsat tilbyde noget 
særligt og gennem alle sine tilbud skabe rammerne for 
’kvalitet i livet – hele livet’. 

Mon ikke man er parat til at betale lidt ekstra for det 
– hele øen rundt? Også selvom staten tager sin andel 
af en højere skat de første år.

Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook!

Kvalitet koster
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UBALANCE – Halvårs-
regnskabet for Fanø Kom-
mune viser et større millio-
nunderskud (se side 2).  Det 
vil påvirke budgetforhand-
lingerne for 2017, hvor for-
udsætningerne er ændret 
radikalt. 

Det stiller nye krav til 
byrådets prioriteringer, 
fravalg og tilvalg samt en 
vurdering af, om der skal 
en skatteforhøjelse til for at 
fastholde serviceniveauet 
på en række områder – og 
få balance i budgettet. 

De seneste uger har by-
rådet sammen med den ad-
ministrative ledelse holdt 
flere budgetseminarer for 
at drøfte budgettet for 2017 
og overslagsårene 2018-
2020.

Fanø Posten har bedt re-
præsentanter fra byrådets 
partier om deres reaktioner 
på halvårsregnskabet og 
budgetudfordringerne. 

Kjeld Nielsen, Det 
Konservative Folkeparti
”Det ser slemt ud, og hele 
miseren ligger på det so-
ciale område,” siger Kjeld 
Nielsen, Det Konservative 
Folkeparti.

”Vi skal have skabt et 
bedre overblik med en 
grundig ekstern analyse af 
området. Alle kommer til 
at holde for, så enderne kan 
nå hinanden,” konstaterer 
Kjeld Nielsen.

”Der kan ikke blive tale 
om skatteforhøjelse. Det 
vil være alt for voldsomt 
at belaste borgerne med en 
afgift til staten på 75 pct. af 
provenuet."

”Udgifterne er højere end 
beskatningsgrundlaget, så 
der skal ske besparelser. 
Men det bliver svært,” er-
kender Kjeld Nielsen.

Karen Jeppesen, 
Socialistisk Folkeparti
”Vi står med en enorm ud-
fordring,” konstaterer Ka-
ren Jeppesen, Socialistisk 
Folkeparti.

”Jeg kan ikke forstå, 
hvordan man kan oparbej-
de et så stort merforbrug, 
på så kort tid.

Vi må spare, hvor det gør 
mindst ondt og øge indtæg-
terne,” er den enkle løsning 
ifølge Karen Jeppesen.  

Kristine Kaas Krog,  
Fanø Lokalliste
”Jeg er overrasket over ef-
terslæbet på pleje- og æl-
dreområdet. Den generelle 
stigning har ligget skjult 
gennem andre overførsler,” 
siger Kristine Kaas Krog, 
Fanø Lokalliste.

”Der bliver ikke meget 
plads til sjov og ballade i 
2017 og heller ikke nye in-
vesteringer.”

”Vi må prioritere, men 
også kigge på alternativet 
i form af en skattestigning. 
Borgerne på Fanø forventer 
et højt serviceniveau med 
en høj kvalitet. Det er jeg 
sikker på, at de også gerne 
vil betale for,” mener Kri-
stine Kaas Krog.   

Niels Heinel, Miljølisten
”Halvårsregnskabet ser 
ikke godt ud. Fejlen lig-
ger tilbage i tiden – sidste 
års budget passede heller 
ikke,” forklarer Niels Hei-
nel, Miljølisten.

”Vi har ikke været sær-
ligt gode til at styre. Hvor 
er der sket serviceglidnin-
ger?”

”Økonomien skal ret-
tes op i fællesskab – alt er i 
spil og jeg tror på, at vi kan 
opnå enighed i byrådet – vi 
er jo ikke nødlidende,” si-
ger Niels Heinel.

Johan Brink Jensen, 
Socialdemokratiet
”Vi har altid kunne samle 
merforbruget op inden for 
social- og sundhedsom-
rådet, men sidste år blev 
de økonomiske ’buffere’ 
fjernet. For at eksempelvis 
pleje- og ældreområdet kan 
komme i balance, skal der 
tilføres flere midler,” siger 
Johan Brink Jensen, der 
også er formand for social- 
og sundhedsudvalget.

”Der skal prioriteres en 
tidlig indsats for at mini-
mere udgifterne på et se-
nere tidspunkt, og hvis en 
skatteforhøjelse skal til for 
at vi kan holde en høj ser-
vice, er det en mulighed,” 
understreger Johan Brink 
Jensen.

Borgmester Erik Nørreby, 
Venstre

”Vi er en situation, hvor 
der skal justeres kraftigt,” 
fastslår borgmester Erik 
Nørreby, Venstre.

”Der er tre muligheder: 
Skære ned på servicen, 
forhøje skatten eller en 
kombination af begge mu-
ligheder. Men vi skal som 
politikere også vide, hvad 
der ændrer sig. Vi mærker 
den demografiske udvik-
ling med flere ældre. Flere 
end tidligere bliver visiteret 
til fysioterapi, bare for at 
nævne to områder, hvor der 
er sket en vækst,” forklarer 
borgmesteren.

”Vi mister ca. en mio. kr. 
i indtægt som følge af Fo-
letingets beslutning om at 
lægge loft over grundskyl-
den,” understeger han.

”Vi skal fortsat kunne 
tiltrække nye borgere med 
attraktive tilbud, og ud-
viklingen må ikke gå i stå. 
Så hvis vi bliver nødt til at 
hæve skatten, er det en af 
vejene,” konstaterer borg-
mester Erik Nørreby.
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Skatteforhøjelse i spil Staten tager 
en stor luns
En skattestigning på et 
procentpoint vil give 
en årlig merindtægt på 
ca. 5,5 mio. kr. 

Staten ’konfiskerer’ 
dog 75 pct. af den øge-
de indtægt det første 
år, 50 pct. det andet og 
25 pct. det tredje år.

Stiger skatten på 
Fanø fra 24,3 pct. til 25 
pct., er der ifølge borg-
mester Erik Nørreby 
75 kommuner, der har 
en højere kommune-
skat.

Ram de rigtige !

mail@fanoeposten.dk

Med en annonce, der virker 
– hele øen rundt...

   Få 21.000 kr. skattefrit

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller Karsten Hansen 91 33 91 13 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Alle interesserede borgere og høringsberettigede  
inviteres til orienteringsmøde om kommunens 
budget for 2017 – 2020.
Mødet afholdes tirsdag den 13. september kl. 19.00 
på Fanø Skole.

Fanø Kommune
Borgmester Erik Nørreby

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

BORGERMØDE

Flensborg 
+49-461-17617 

Sønder Løgum 
+49-4663-189990
Hørecenter: -1894629

Aabenraa
74623470

Esbjerg 
75171742

Fredericia 
75925950

Haderslev 
74536068

Horsens 
75611600

Risskov/Veri Center 
86784337

Ikast 
97154515 

Kolding
75531053
 

Odense 
63123230 

Padborg 
74673070

Ribe/Høm 
75441544

Sønderborg 
74422300
 

Vejle 
75720512

Vojens 
74541550
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Alle stel til én pris, vælg frit mellem 

Ray-Ban, Gucci, Prada, Berlin Eyewear..  

Briller med  
Premium- 
flerstyrke* 

 1 par fra kr. 3.000**
 2 par fra kr. 4.500**

 Briller med
enkeltstyrke* 
1 par fra kr. 1.500**
2 par fra kr. 2.500**

*Indeks 1,6, hærdning, superantirefleks og synsprøve 
**kan ikke kombineres med andre tilbud


