
En rig ø 
med en tom 
kommunekasse

Så er hvedebrødsdagene for borgmester Frank 
Jensen endegyldigt ovre. Nu skal der strikkes et 

budget for 2023 strikkes sammen, og der skal lægges 
nogle linjer til de tre efterfølgende år, de såkaldte 
overslagsår. Og han skal stå ved roret. Det bliver 
spændende.

Vi har her på avisen fået et omfattende materiale om 
budgettet lige op til deadline. Det er god presseservice, 
selv om vi savner de kommunale annoncer, vi tidligere 
fik. Heldigvis har det private erhvervsliv større 
forståelse for, at de ikke-statsstøttede aviser ikke 
kan leve uden annoncer. Vi vil lægge det hele på 
hjemmesiden.

I materialet kan vi læse om spændende nye idéer. 
Vi faldt især over et forslag om at skære antallet af 
arbejdsdage på rådhuset ned til fire om ugen, samtidig 
med, at der skal spares tre stillinger i administrationen. 
Man må håbe, at den stressramte teknisk forvaltning 
ikke skal stå for skud. 

Dagplejen står til lukning på grund af manglende 
efterspørgsel, og daginstitutionstaksterne skal 
op på et normalt niveau, sammenlignet med andre 
kommuner. Og meget mere.

Der er borgermøde om budgettet på Strien tirsdag 
den 13. september. Det bliver uden tvivl et møde, der 
vil tiltrække mange. Og med god grund. Vi er jo i den 
mærkelige situation, at Fanøs borgere har gode 
indtægter, men da vi må sende mindst 24 millioner 
kroner til andre kommuner i udligning, mangler vi penge 
til vore ældre. Det system må laves om.

Kultur- og forretningslivet buldrer heldigvis derudaf. 
Fanø Vesterland blev en kæmpesucces, Godtfolk 
Festival er i gang, og fra den 15. september er der 
Nordby Wooldays og strikkedage i Sønderho. Nyd det!

God september.
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– hele øen rundt !

K Æ R E
SO M M ER H U S E J ER

Danibo har udlejet sommerhuse på Fanø i over 40 år. 
Det eneste udlejningsbureau med Fanø-oprindelse.

At sætte sit sommerhus til udlejning er en tillids-
sag. Vi sætter en ære i at gøre en forskel for såvel 
vores husejere som vores gæster.  
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Kontakt os 
og få en snak  
omkring 
udlejning 
af dit 
sommerhus.

Fin drift i Fanø Sparekasse og 
et stort tab på obligationerne

PENGESAGER – Fanø 
Sparekasse er blevet bedre 
til at tjene penge. På sin 
sidste vagt har afgående 
direktør Henning Balle 
sammen med sit personale 
tjent 1,3 millioner kroner på 
basisdriften i første halvår 
af 2022. I samme periode 
i 2021 var der et minus på 
97.000 koner.

Lavere kurser
Højere renter giver imid-
lertid lavere kurser på obli-
gationer. Det kan man ikke 
gøre meget ved. Så Fanø 
Sparekasse, der har en stor 
obligationsbeholdning, fik i 
første halvår et underskud 
på 10,5 millioner kroner på 
grund af kursreguleringer 
på samlet set 12,3 millioner 
kroner, de fleste fra obli-
gationerne. Sparekassen 
ligger normalt inde med 

kortfristede obligationer, 
har Henning Balle tidligere 
berettet. Så den nytiltrådte 
direktør Peter Otto Niel-
sen vil formentlig kunne se 
frem til, at de bliver indløst 
til kurs 100 i løbet af få år. 
Men det illustrerer, hvorfor 
Fanø Sparekasses mangel 
på udlån er en akilleshæl 
for den. Den svømmer i 
indlånsoverskud, og det 
koster en minusrente på 0,6 

at sætte pengene i Natio-
nalbanken.

Den ny ledelse med Peter 
Otto Nielsen i spidsen be-
skriver det som en ”mave-
puster” i halvårsberetnin-
gen, men:

”Der er tale om et ureali-
seret tab på obligationsbe-
holdningen. Sparekassen 
har ikke solgt obligatio-
nerne. Der er tale om obli-
gationer med en relativ kort 

løbetid på 2-3 år, Fanø Spa-
rekasse har ikke behov for 
at sælge obligationerne og 
løbende vil disse blive ud-
trukket eller omlagt til kurs 
100 eller mere. Allerede nu 
kan vi konstatere, at kurs-
udviklingen har rettet sig 
(9,8 mio. kr. i minus pr. 
16-8-2022). De obligationer 
som Sparekassen løbende 
omlægger til, har i tilgift en 
højere kuponrente.”

Øget udlån
Sparekassen har haft fal-
dende udgifter til lønnin-
ger og stigende indtægter 
på lån til erhvervsdrivende, 
der skal betale Corona-
lån tilbage. Mange private 
har indløst lån ved hjælp 
af kreditforeningslån. Der 
forventes et helårsresul-
tat på minus syv millioner 
kroner. Det er et usikkert 
skøn på grund af krigen i 
Ukraine.

Se hele halvårsberetnin-
gen på vores hjemmeside.
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Sparekassen fik 
et minus på 10,5 
millioner kroner i 
første halvår, men 
afgående direktør 
Henning Balle kan 
glæde sig over øget 
basisindtjening på 
1,3 millioner kroner

Den ny direktør Peter Otto 
Nielsen kan glæde sig over en 
forbedret basisindtjening, men 
det endte med et halvårsresul-
tat på minus 10,5 millioner 
kroner.

Ubalance i Fanø Kommunes økonomi

PENGESAGER – Efter to 
budgetseminarer i byrådet 
begynder de egentlige bud-
getforhandlinger på man-
dag den 12. september. Som 
mange andre kommuner er 
Fanø udfordret, og den har 
en ubalance i økonomien 
på godt 13 millioner kroner. 

Det skyldes blandt an-
det økonomiaftalen mel-
lem regeringen og KL samt 

regeringens ønske om at 
dæmpe inflationen ved be-
sparelser. Fanø Kommune 
har også været påvirket af 
Corona-pandemien, ud-
ligningsreformen, krigen 
i Ukraine og de afledte ef-
fekter heraf. Ubalancen 
medfører, at det bliver 
nødvendigt at gennemføre 
reduktioner på både drifts- 
og anlægsbudgettet.

Blandt budgetforslagene 
er der blandt andet lagt op 
til besparelser på dagpas-
ningsområdet, hvor foræl-
drebetalingen vil stige og 
fastsættes til 25 procent af 
driftsudgifterne, ligesom 
en lukning af dagplejen er 
foreslået.

Besparelser
Derudover vil der også 
skulle spares større beløb 
på det administrative om-
råde i Fanø Kommune, på 

velfærdsområdet og ikke 
mindst på anlægsområdet.

”Jeg kan lige så godt slå 
fast, at årets budgetfor-
handlinger bliver en ud-
fordring. Med besparelser 
i den størrelsesorden står 
vi over for nogle svære og 
benhårde prioriteringer og 
beslutninger i forhandlin-
gerne. Det er helt uundgå-
eligt, at nogle borgere vil 
komme til at opleve reduk-
tioner i den kommunale 
service,” siger borgmester 
Frank Jensen, som dog er 
sikker på, at byrådet vil 
komme i mål med det med 
sammenhold, samarbejde, 
ansvarlighed og en kon-
struktiv holdning.

Borgermøde
Byrådet inviterer alle inte-
resserede borgere til debat 
om budgettet tirsdag den 
13. september kl. 19-21 på 
Strien (Fanø Håndværker- 
og Industriforening), Lin-
devej 5-7, 6720 Fanø.

Se mere på kommunens 
hjemmeside fanoe.dk.

-fina

Borgermøde om budgettet på Strien 
tirsdag den 13. september klokken 19
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