Mit arbejde med økonomien
Orden i økonomien er en forudsætning for udvikling og velfærd. Jeg vil arbejde for, at der
etableres en effektiv økonomistyring og en langsigtet økonomisk planlægning, som kan sikre
et økonomisk råderum til fremtids- og udviklings-orienterede investeringer.
Jeg har stort set altid siddet i Økonomiudvalget, men det lykkedes desværre ikke i denne
periode. Jeg synes, at økonomi er et utroligt spændende område af det kommunale virke, og
ikke mindst fordi det er bevidstheden om den økonomiske formåen, der skaber en stabil
udvikling for kommunens aktiviteter.
Budget 2010 på lånte fjer
Når et budget skal lægges op til et Kommunalvalg, er der ikke grænser for, hvad der kan lade
sig gøre. Og det gælder også denne gang. En udmelding på budget 2010 på, at der
manglede 73,8 mio. kr. blev til et budget 2010, hvor stort set ingen skulle spare. Men
regningen skal betales tilbage. Budgettet balancerer alene på grund af rigtig mange
engangsindtægter og optagne lån. Det bliver en vanskelig opgave at få kursen tilbage på
normalt niveau, når der skal lægges budget for 2011 og årene fremover.

Teknik- og Miljø-udvalget
Dette udvalgs kompetenceområder er vokset helt vildt meget med kommunalreformen. 35
punkter på den månedlige dagsorden er ret normalt.
Et af de helt store områder har været sager om landbrugsudvidelser. S, SF, B og N var ret
hurtigt ude med en nul-merbelastning af gødningsstoffer generelt med specielt fokus på
habitats-områderne - Odense Fjord, Nr. Nærå Fjorden og farvandet syd for Æbelø. Her er
brugt mange kræfter på at prøve at få overbevist specielt Venstre om, at den teknologiske
udvikling, der sker på landbrugsområdet også skal komme miljøet til gode.
En anden beslutning, der har fyldt meget, også i medierne, er skraldeordningen. Det var en
lang og sej proces, hvor mange stod meget stejlt på den ordning man kendte til. Heldigvis
lykkedes det, dog med en meget lille flertal, at få vedtaget en fleksibel, volumenbaseret
løsning, men vigtigst var også, at der blev indføjet i kontrakten nogle arbejdsmiljø tiltag, som
havde til formål at lettet skraldemandens hverdag. Et af tiltagene var biler med meget lav
indstigningshøjde.

Erhvervs- og Fritidsudvalget
Dette udvalg var helt nyt for 4 år siden, og opgaverne med at få udformet forskellige politikker
for hele udvalgets ansvarsområde har været meget spændende at være en del af. Desværre
er stemningen i nuværende kommunalbestyrelse den, at der ikke er brug for dette udvalg
længere, men at det meste kan lægges ind under Økonomiudvalget. Dette synes jeg ville
være super ærgerligt, at erhverv, turisme, idræt, kunst, kultur, havn og marina ikke længere
skal have sit eget udvalg, men må henvisis til Økonomiudvalget, hvor man i forvejen bl.a. har
svært nok ved at få økonomistyringen til at fungere.

Valgkamp
Det er altid en hektisk periode de sidste uger op til et Kommunalvalg. Jeg bruger meget tid på
at få snakket med folk, holde politiske møder i Socialdemokratiet, hvor vi får drøftet
situationen igennem og får justeret kursen om nødvendigt.
Specielt til dette valg har jeg sat følgende ting i gang:
Læserbreve:
Her vil jeg give nogle bud på, hvordan jeg ser på driften af vores kommune, men også
forhold, som jeg synes, vi har fået til at fungere rigtigt godt i Nordfyns Kommune, som jeg ikke
sådan lige vil give afkald på. Som et par eksempler kan nævnes: (Omsorgs)Huset,
Helhedsskolen og nuværende fleksible skraldeordning.
Hjemmeside:
For at give mulighed for at få et lidt større indblik i, hvem jeg er, har jeg lavet den
hjemmeside, som du netop sidder med foran dig.
Synlig i gadebilledet:
Jeg vil være "på gaden" så meget, som min tid overhovedet tillader det.
Andet:
Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller andet, du gerne vil have
afklaret. (Du kan få oplysning om hvordan du får fat i mig her på hjemmesiden under
hovedpunktet Kontakt)

