Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 for Syddanmark
og Strategi Fyn 2018-21

Regional Udviklingsaftale 2017-19 mellem
Byregion Fyn og Region Syddanmark
Baggrund

Som opfølgning på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 har de 22
syddanske kommuner og Region Syddanmark aftalt en aktionsplan med tre fælles aktivitetsspor:
•
•
•

Syddanskernes liv i de enkelte kommuner
byregionalt samarbejde
uddannelse og arbejdsmarked.

Som en del af aktionsplanen blev det samtidig besluttet, at der kan laves selvstændige udviklingsaftaler for
de byregionale områder, der kan gå ud over de tre fælles aktivitetsspor. Udviklingsaftalerne kan adressere
de særlige styrker, udfordringer og muligheder, som ikke fanges af aktionsplanens aktivitetsspor, der skal
dække alle 22 kommuner.
Udviklingsaftalen supplerer de allerede eksisterende samarbejder mellem Region Syddanmark og de fynske
kommuner. Et af elementerne i den samlede udviklingsindsats er eksempelvis det indgåede
erhvervspartnerskab mellem Vækstform/Region Syddanmark og Udvikling Fyn.

Formål

Byregion Fyn med kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn,
Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner samt Region Syddanmark vil samarbejde om Fyns og
Syddanmarks udvikling for at sikre rammerne for et godt liv for borgere og virksomheder.
Udviklingsaftalen skal bidrage til at opfylde målene i Det Gode Liv-Strategien og i den kommende Strategi Fyn
2018-21. De 6 indsatsspor i Det Gode Liv-strategien arbejder med temaer, der er sammenfaldende med den
kommende strategi Fyns tre strategiske spor 1) Arbejdsmarked & Uddannelse, 2) Bosætning & Attraktivitet
3) Infrastruktur & Mobilitet.
Arbejdsmarkedsområdet er et aktivitetsspor i den fælles syddanske aktionsplan, mens udviklingsaftalen for
Fyn definerer samarbejder inden Strategi Fyns to andre strategiske spor.

Udviklingsaftalens samarbejdsspor
1. Bosætning og attraktivitet

Bosætning i Odense, de mellemstore og mindre byer
Storbyen Odense og viften af mellemstore og mindre byer har mulighed for at udvikle bosætningen bl.a. i
kraft af mange kultur- og naturkvaliteter placeret midt i landet. Odense er som storbyen på Fyn centrum for
økonomi, uddannelse og kulturliv og har derfor en nøglefunktion for udviklingen i hele byregionen. Som
Danmarks tredjestørste by og regionens hovedby har Odense også en stor regional betydning. Det er derfor
afgørende for både Byregion Fyn og Region Syddanmark, at Odense har den nødvendige trækkraft til at
fungere som regional vækstmotor. Fyn har imidlertid haft en meget afdæmpet befolkningsvækst. Attraktive
byer og et velfungerende bysystem er afgørende for, at denne tendens kan ændres.
De fynske kommuner og Region Syddanmark vil samarbejde om
• at udvikle grundlaget for den fynske bosætningsindsats med viden om de fynske byer og en
kortlægning, hvor byerne sættes ind i et større byregionalt perspektiv, som giver mulighed for at
sammenligne byernes befolkningssammensætning og funktioner.
• at styrke Odenses trækkraft og synlighed, så byens konkurrenceevne i forhold til andre, større
danske byer styrkes. Region Syddanmark vil bidrage med viden om, hvilke ressourcer der findes i og
omkring Odense, og hvordan Odense adskiller sig fra andre større danske byer på parametre, der er
afgørende for attraktivitet og livskvalitet.
Region Syddanmark vil desuden understøtte og indgå i den fælles byregionale dialog om strategiske valg i
forhold til udvikling af byernes forskellige roller og ressourcer. Byregion Fyn vil arbejde med en nøjere
målgruppeidentifikation af mulige tilflyttere og forventes at opgradere arbejdet med
bosætningskonsulenter i alle kommuner lige som virksomhederne skal aktiveres i et samarbejde med
kommunerne om at finde boliger og gode levesteder til potentielle tilflyttere.
Vækst- og udviklingspotentialer i områder uden for de større byer
Områderne uden for de større byer på Fyn har klaret sig meget forskelligt gennem de senere års
urbanisering. De større byer er afhængige af deres opland og omvendt, og spørgsmålet er, om de mindre
byer og landområders forskellige ressourcer, kvaliteter og potentialer kan udnyttes bedre til at skabe værdi
i Byregion Fyn. Region Syddanmark og de fynske kommuner i Byregion Fyn vil øge indsatsen for at
synliggøre de ressourcer, som findes uden for de større byer, så deres vækst- og udviklingspotentiale
udnyttes bedre i en byregional kontekst. Særligt vil Byregion Fyn arbejde med byrumsprojekter, fynske
fortællinger, fælles kultur- og eventkalender og en samlet fynsk friluftsstrategi.
De fynske kommuner og Region Syddanmark vil samarbejde om
• at udvikle grundlaget for bosætningsindsatser i mindre byer gennem konkrete samarbejdsprojekter
eksempelvis med viden om byernes borgere, beskæftigelse og tilgængelighed .
• at kortlægge stedbundne ressourcer inden for erhverv og bosætning med henblik på at belyse de
mulige udviklingsperspektiver i områder uden for de større byer.

2. Infrastruktur og mobilitet

Transportinfrastruktur
En velfungerende infrastruktur er afgørende for et attraktivt Fyn i balance. De fynske egne og byer skal
knyttes tættere sammen og forbindelserne mod Øst- og Vestdanmark skal styrkes.
Planlagte infrastrukturprojekter på Fyn har stor strategisk betydning både for den fynske, den regionale og
den nationale udvikling. E20 og jernbanen over Fyn er en del af ScanMed-korridoren (en af de EUudpegede infrastrukturkorridorer). Disse korridorer beskrives som ”rygraden i den europæiske
infrastruktur”. De planlagte udvidelser af E20 med et tredje spor fra Nr. Aaby til Motorvejskryds Odense er
også en del af rygraden i den nationale infrastruktur. Et nyt jernbanespor på Vestfyn er en forudsætning i
gennemførelsen af Timemodellen, der vil bringe Danmark tættere sammen og understøtte væksten og
udviklingen i både de større byer og i hele Danmark. Både Fynske Motorvej og Timodellen indgår i de tre
fælles syddanske infrastrukturprioriteter, som regionen og kommunerne har været enige om siden 2011.
De fynske kommuner og Region Syddanmark vil samarbejde om
• at styrke dokumentationsgrundlaget og argumentere for gennemførelse af planlagte
infrastrukturprojekter, herunder etablere en komité til varetagelse af interesser mht. finansiering af
den resterende E20-udvidelse (Fynske Motorvej), som der allerede foreligger anlægslov for.
• at mobilisere flere parter, der kan synliggøre over for relevante statslige parter (herunder
ministeriet og Transportudvalget), at de fynske infrastrukturprojekter bør være en national
prioritet.

Bredbånd og mobiltelefoni
Adgang til hurtigt bredbånd og mobiltelefoni er et fundament for udvikling og vækst, men Fyn er dårligere
dækket end store dele af det øvrige land.
Region Syddanmark og de fynske kommuner vil samarbejde om
• at fremme udbygningen af den digitale infrastruktur. Regeringens fokus og målsætninger på
området skal fastholdes og barrierer for udbredelse af bredbånd reduceres.
• at undersøge muligheden for udarbejdelse af fælles retningslinjer for gravetilladelser.
• at afdække den faktiske dækning på bredbånds- og mobilområdet for at underbygge og synliggøre
behovet for bedre digital infrastruktur i det fynske område.

3. Ad hoc projekter

Der vil komme nye resultater og muligheder op inden for aftaleperioden. Derfor kan aftalen suppleres med
nye konkrete indsatser, der kan medvirke til at forfølge strategiske mål også på andre områder end
bosætning og infrastruktur.

Samarbejdets organisering

Samarbejdssporene er aftalt politisk og vil være forankret i en politisk proces, hvor resultater afleveres og
synliggøres i et politisk samarbejde og kobles til handlinger og tiltag. Udviklingsaftalens samarbejdstemaer,
det politiske samarbejde, processen og de deltagende parters bidrag udvikles og aftales i en fortløbende
dialog mellem Region Syddanmark og Byregion Fyn med deltagende kommuner.
Udviklingsaftalen er således en platform til dialog og udviklingssamarbejde. Fortsat dialog skal sikre, at
indsatser og temaer undervejs tilpasses udvikling, resultater og ny viden, så nye opgaver kan sættes i gang,
hvis behovet opstår. I givet fald beskrives den forventede effekt på udviklingen i forhold til Strategi Fyn
2018-21 og Det Gode liv-strategien.
Regionsrådsformanden, formanden for Udvalget for regional udvikling og borgmesterforum vil fungere som
politisk styregruppe, fx som (efter behov) et punkt på borgmesterforums almindelige møder. KMDF udgør
den administrative styregruppe, og i dette forum aftales hvordan samarbejdet gennemføres. Byregion Fyn
sekretariatet og Region Syddanmark forbereder behandlingen i styregruppen.

