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Fåborg, den 18-08-2013

Budgetforhandlinger 2014
Budgetforhandlinger er lig med vanskelige forhandlinger om prioritering af kommunens
opgaver. I offentligt som i privat regi giver det ofte store vanskeligheder at vælge mellem de
kortsigtede og langsigtede opgaver. Ofte fristes man til at koncentrere sig om de problemer,
der ligger her og nu, og følgelig udskyder man de langsigtede og virkelige udfordringer. Det
er her, dygtig ledelse viser sig. Konjunkturerne og andre faktorer kunne man ønske sig bedre,
men det ændrer ikke ved, at en ønskværdig fremtid er noget, enhver ledelse beslutter sig for.
Kommunernes demografiske udvikling, herunder stigende andel af 65+ årige, gør det
åbenlyst, at en plan for tilflytning afunge kræfter er en stor udfordring, der tilsiger et langt
sejt træk med fastholdelse af målet.
Dette mål er netop hovedideen for vor forenings dannelse, idet vi ser, at en broforbindelse
mellem Als og Fyn kan skabe et nyt trekantsområde, hvor det vil være attraktivt at bosætte
sig. Foreningens mål er: "Etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med tilhørende
vejanlæg påbegyndt senest i 2020".
Forudsætningen for en families valg af bopæl er meget ofte mange beskæftigelsesmuligheder
for hele familien, hvor der også findes alternative muligheder, hvis det første ønskejob
mistes. Hvis man bor i Faaborg- eller Sønderborgområdet, hvor den ene i familien har sit job,
kan den anden have mulighed for at arbejde på den anden side afbæltet, i Odense eller for
den sags skyld i Flensborg eller et sted der imellem. En broforbindelse vil give en helt ny
vitalitet i området samtidig med, at Region Syddanmark vil hænge meget bedre sammen.
I forhold til broprojektets økonomi er den væsentligste opgave i år at skaffe 10 mio. kr. for
afklaring afbundforholdene i bæltet, svarende til 5 mio. kr. fra hver af de to kommuner. Vi
mener, at det vil være en fælles kommunal opgave at tage førertrøjen på og vise, at det er en
opgave, man vil påtage sig. Det er mange penge, vil det lyde, men det er før lykkedes at
samle betydeligt større beløb ind til fornyelse. Foreningen Als-Fyn Broen vil derfor sætte sin
lid til, at kommunerne vil sikre en ønskværdig fremtid med denne begyndelse.
Med venlig hilsen
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