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Anbefalinger til et fremtidigt samarbejde
v. Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune

FYNSPROJEKTET

HVORFOR er samarbejdet så vigtigt på Fyn?
• Fyn og øerne opfattes som en helhed – en byregion
• Fyn står svagt i forhold til andre danske byregioner – den brændende
platform
• Kommunernes mange og komplekse udfordringer løftes bedre og
stærkere gennem samarbejde, dialog og fælles inddragelse af
eksterne parter
• Succesrige byregioner med høj vækst og udvikling udviser stærkt
politisk lederskab og samarbejder på tværs af kommunegrænser
• Vi må skærpe den fynske profil - og skabe større synlighed,
gennemslagskraft, troværdighed og investeringssikkerhed overfor
omverdenen - både regionalt og nationalt
• Sammenhold, samarbejde og fælles visioner gør Fyn stærk
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TEMAER
Fra FF1 i maj ……
De politiske prioriteringer:
• Samarbejde
– fælles retning
– tænke Fyn
• Infrastruktur – fysisk og digital
• Tilgængelighed og offentlig transport
• Arbejdsmarked – uddannelse - erhvervsliv
• Klima – energi – bæredygtig fødevareproduktion
• Sundhed – OUH – SDU – velfærds- og robotteknologi
• Turisme – turpakker – kulturarv
• Jordbrug – fødevarer – Smagen af Fyn
• Bosætning – kultur – fritid – sport - oplevelser
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TEMAER
……. til FF2 i dag:
Anbefalinger til fælles indsatser
inden for fire strategiske temaer:
• Det politiske Lederskab
• Planlægning for Erhvervsudvikling
• Planlægning for Tilgængelighed
• Planlægning for Bosætning
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POLITISK LEDERSKAB
ANBEFALINGER:

• Styrket politisk samtale på Fyn
•
•

•

Øget brug af eksisterende fora
og organiseringer
Fælles mødefora:
Fyns Fremtid-konferencer
Topmøde Fyn mv.
Inddragelse af fynske nøgleaktører

• Understøttelse og facilitering af det politiske lederskab
•
•

Administrative netværk
Sekretariatsbistand

• Udarbejdelse af Strategi Fyn – en fælles fynsk planstrategi
•
•

Fælles politiske visioner – skarp fynsk profil
Gensidig samarbejdsaftale
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PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING
ANBEFALINGER:

• Strategi Fyn – skærpe profilen af Byregionen Fyn
• Fyns konkurrencemæssige fordele
• Fyns rolle i regional, national og international kontekst
• Interne muligheder og sammenhænge på Fyn

• Landbrug & Fødevarer
• Strategi for sammentænkning af
planlægning og forvaltning af landbrug
og natur på Fyn

• Rekreative Erhverv
• Strategi for Turisme og friluftsliv
– understøttelse af Destination Fyn

• Klima & Energi
• Strategisk Energiplan Fyn
• Smart Region Fyn - analyse
FYNSPROJEKTET

PLANLÆGNING FOR TILGÆNGELIGHED
ANBEFALINGER:
• Statslige anlægsinvesteringer til gavn for Fyn
• Investeringer i infrastruktur på tværs af kommuner
• Styrket interessevaretagelse i nationale, regionale
og fynske infrastrukturspørgsmål
• Monitorering af infrastrukturområdet
• Fælles videngrundlag
• Politiske diskussioner og prioriteringer
• Kollektiv trafikbetjening af ungdomsuddannelsesinstitutionerne på Fyn
• Strategi for øget tilgængelighed til
/ fastholdelse i ungdomsuddannelser
• Digital infrastruktur på Fyn
• Fælles fynsk digitaliseringsstrategi og masteplanlægning
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PLANLÆGNING FOR BOSÆTNING
ANBEFALINGER:

• Boliger
•
•
•
•

Fynsk Bosætningsstrategi
Fælles hjemmeside over boligudbud
Udvikling af potentiale-landsbyer
Fynsk boligudstilling

• Natur og Fritid
• Fælles fynsk
natur- og friluftsstrategi
• Kultur og Oplevelser
• Fælles fynsk kultur- og
oplevelsesstrategi
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