
Vores dygtige personale slider sig i stykker og vi borgere får en dårligere
service af det. Det duer ikke. 

Det er hverken flere spareøvelser eller højere skat, der skal bringe os
derhen. Vi skal i stedet gøre vores kommune så attraktiv at bo i og
drive forretning fra, at vi får flere familier til at bosætte sig og flere
virksomheder til at etablere sig i her Faaborg-Midtfyn.
For så gør vi den fælles ’pengekasse’ større. Så enkelt er det.

Og hele fundamentet for vores enestående velfærdssamfund er, at vi
tager os af hinanden. Uanset om du er barn, voksen, ung, eller ældre eller
om du driver en virksomhed, skal du kunne regne med at blive behandlet
ikke bare ordenligt – men godt.
Det vil jeg gerne stå i spidsen for som din borgmester i Faaborg-Midtfyn. 

Kristian Nielsen, Borgmesterkandidat

STØRRE TILLID, MERE FRIHED, BEDRE VELFÆRD

Jeg vil gerne sætte mig i spidsen for at fjerne
bøvlet og sætte de gode kræfter fri. 

Kontrolsamfundet er vokset os over hovedet
og det koster os dyrt på alle fronter.

Alt for mange timer går tabt med unødigt
papirarbejde og for mange krav til
dokumentation og registrering i vores
samfund – også her i Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Færre ord. Mere handling
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Sæt dit kryds ved en af os 

Vi skal hverken stå stille eller afvikle – vi skal nytænke og udvikle.

Dagligdagen i institutioner, skoler, plejehjem, hjemmeplejen og resten af

Faaborg-Midtfyn kommune skal planlægges efter de behov der faktisk er.

Og af dem, der faktisk ved, hvad det handler om. Vi skal sætte de

offentlige ansatte fri - og give dem ansvaret for deres arbejde tilbage.

Det er ikke sikkert det bliver let, men det er det vi vil. 

Vi kalder det en friheds- og tillidsreform. 

Og uanset om du er ramt af sygdom, har et handicap eller er i en særlig

sårbar fase af dit liv, så skal du kunne regne med at du bliver grebet, hvis

du får brug for det. 

Vi skal gøre det lettere – også at have det svært.

STØRRE TILLID, MERE FRIHED, BEDRE VELFÆRD

Færre ord. Mere handling

Vores dygtige personale slider sig i stykker og vi borgere får en dårligere
service af det. Det duer ikke. 

Det er hverken flere spareøvelser eller højere skat, der skal bringe os
derhen. Vi skal i stedet gøre vores kommune så attraktiv at bo i og
drive forretning fra, at vi får flere familier til at bosætte sig og flere
virksomheder til at etablere sig i her Faaborg-Midtfyn.
For så gør vi den fælles ’pengekasse’ større. Så enkelt er det.

Og hele fundamentet for vores enestående velfærdssamfund er, at vi
tager os af hinanden. Uanset om du er barn, voksen, ung, eller ældre eller
om du driver en virksomhed, skal du kunne regne med at blive behandlet
ikke bare ordenligt – men godt.
Det vil jeg gerne stå i spidsen for som din borgmester i Faaborg-Midtfyn. 

Kristian Nielsen, Borgmesterkandidat

STØRRE TILLID, MERE FRIHED, BEDRE VELFÆRD

Jeg vil gerne sætte mig i spidsen for at fjerne
bøvlet og sætte de gode kræfter fri. 

Kontrolsamfundet er vokset os over hovedet
og det koster os dyrt på alle fronter.

Alt for mange timer går tabt med unødigt
papirarbejde og for mange krav til
dokumentation og registrering i vores
samfund – også her i Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Færre ord. Mere handling

Bæredygtighed og klimatilpasning er en
fælles dagsorden for både lokalsamfundet,
erhvervslivet og kommunen. Vi skal
understøtte og vælge grønne, lokale
løsninger, alle de steder vi kan. 

Effektiv og smidig sagsbehandling på
alle områder; det sociale område,
byggetilladelser, miljøgodkendelser
OG erhvervsområdet  

 

Klimasagen er også lokal

Udvikling i hele Faaborg – Midtfyn
Vi er en decentral landkommune og det skal vi
understøtte meget bedre! Vi skal holde fokus på både
de små lokalsamfund og Faaborg, Ringe, Årslev og Nr.
Lyndelse.

Lyt til forældrene

 

Skolebestyrelser og forældrebestyrelser i
daginstitutioner skal have maksimal indflydelse
på børnenes hverdag. Det lokale engagement er
utroligt vigtigt, derfor vil Venstre kæmpe imod
alle centraliseringsforslag.

Veje skaber udvikling
Den sydlige ende af kommunen
inklusive Faaborg skal have bedre og
mere sikker forbindelse til
motorvejen ved Odense. Det kan
ikke vente til en eventuel Fyn/Als
forbindelse. Det er afgørende for
udviklingen i kommune.

Frit valg hele livet
Vi skal have plads til offentlige og private tilbud
på alle velfærdsområder; pasningstilbud,
børnehaver, fri- og folkeskoler,
handicapområdet, hjemmeplejen,
seniorbofællesskaber, plejehjem. 

Kommunen er til for dig

Krav på hurtigt svar
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