Fyns Fremtid 3
Arena Assens
8. august 2013

Fynsk Status

v. Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune

Børsen 4. juni 2013
Lindøværftet genrejst af ny
milliardomsætning
A.P. Møller-Mærsks lukkede
værft på Fyn skaber igen
omsætning for milliarder og
runder snart 1500 ansatte.
Genrejsningen som
industripark er en succes

Politiken forår 2013

Politiken 10. april 2013

Sydfyn Style: Borgmestre danser
og synger deres egen Gangnam
Style Fire sydfynske borgmestre tager alternative midler

Madklub: Tag på gastro-udflugt og
få smagen af Fyn og forår
Dyk ned i det fynske spisekammer
på en tur med Politiken Madklub

i brug for at promovere deres lokalområde.

TV Fyn 11. april 2013

Fyn skal knokle sig ud af krisen

Fyn er et af de områder der er allerhårdest ramt af krisen. Men det skal der laves
om på, og derfor diskuterede politikere, fagbevægelsen og erhvervsfolk i aftes,
hvad Fyn skal gøre for at vende udviklingen.
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Samarbejdets nødvendighed … Fyn på den store
bane

Generelle vækstfaktorer:
• Globalisering
• Vidensøkonomi
• Storbyer og byregioner som
økonomiske væsktmotorer
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Godkendelse af Fynsprojektet i de fynske byråd

•

Strategisk oplæg som resultat af
Fynsprojektet

•

Øget politisk lederskab

•

1-2 Fyns Fremtid-konferencer om
året

•

Fynssekretariat

•

Strategi Fyn

•

Andre prioriterede
samarbejdsprojekter
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Fynssekretariatet

•

Facilitering af det fynske politiske
lederskab og udmøntning af de
beslutninger, det tager,

•

Sikring af koordinering og sammenhæng
mellem de fælles indsatsområder og
projektsamarbejder, der igangsættes på
Fyn

•

Sikring af det faglige grundlag for en
aktiv fynsk stillingtagen til væsentlige
fynske dagsordener og udfordringer,

•

Sikring af fremdrift i og forankring af det
fynske samarbejde

COWI
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Strategi Fyn - form

•

Model: Planstrategiværktøjet

•

Fælles politiske visioner og strategisk
ramme for udviklingen af Fyn som stærk
vækstregion

•

Fælles overligger for de lokale
planstrategier

•

Aftalepapir om samarbejdsprojekter

COWI
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Strategi Fyn - indhold

COWI
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Strategi Fyn - Proces

8. AUG. 2013

Fyns Fremtid 3
Grundlag for fælles
politiske visioner

SEP. – OKT. 2013

Byrådsorienteringer
– opsamling på FF3

DEC. 2013

APR.-MAJ 2014

Byrådsorienteringer –
forslag til Strategi Fyn

AUG.-SEP. 2014

Høring – Strategi Fyn
Godkendelse af
Fyns Fremtid 4
Strategi Fyn i byrådene

COWI
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Andre prioriterede samarbejdsprojekter i BMFFyn 2013
Fælles strategisk energiplan for Fyn
• Fælles fynske mål og
planlægningsindsatser for klima- og
energiområdet
• Stimulering af grønne jobs og vækst
gennem omstilling af energiforsyningen?

Strategi for bedre digital infrastruktur
på Fyn
• Høj dækningsgrad for bredbånds- og mobilnet på
hele Fyn – en vigtig forudsætning for vækst og
produktivitet
COWI
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•

Sikre at kommende investeringer på
25. mia. kr. i Odense kommer fynske
virksomheder og fynsk beskæftigelse
til gavn

•

Kort bane: Øget fynsk beskæftigelse i
byggebranchen

•

Lang bane: Matching af de
kvalifikationer, som fremtidens
byggerier vil kræve
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Kultur og natur i bevægelse – historien undervejs
Region Syddanmarks kulturpulje 2012

Stor kulturbevilling til Kulturregion Fyn

20.12.2012

Regionsrådet har bevilliget 2,8 mio. kr. fra kulturpuljen til
Fynsprojektets og Kulturregion Fyns projekt 'Kend dit kulturlandskab‘.
Projektet fokuserer på Fyns særlige natur- og kulturværdier, og på
hvordan disse er med til at støtte op om den fynske identitet og den
fynske herlighedsværdi. Der skal sættes fokus på kulturlandskabet i
bred forstand, idet der skal gøres opmærksom på naturen og
kulturlandskabets mangfoldige potentiale og de mange spor og
historier, der ligger gemt heri.

•

Tematiske ruter

•

Lokahistorisk fortælling om
oldtiden

•

Syddansk Musikfestival 2013

•

Oceaner af lyd

Der skal bl.a. etableres ruter i det fynske landskab, der kombinerer
naturoplevelser med forskellige former for bevægelser og kulturelle
oplevelser.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem en bred vifte af fynske
aktører lige fra Syddansk Universitet over Odense Symfoniorkester til
lokale billedkunstnere, musikere, historiefortællere, teatre, dansere,
forfattere, performancekunstnere, foreninger og idrætsklubber.
Projektet omfatter en række konkrete kulturhistoriske ruter beskrevet
via apps og foldere - events der sætter spot på ruterne en gang årligt
herunder en konkret lokalhistorisk fortælling om et fortidsminde samt
en udstilling på Fjord&Bælt og Naturama.
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Landsplanredegørelse 2013
•

Høringsfrist 27. september 2013

•

Fælles fynsk høringssvar
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Fyns Fremtid 3 – fælles visioner og mål

Delmøder - Fokus på:
•

De vigtigste mål, vi skal nå sammen
de næste 5-10 år?

•

Hvad skal Fyn kendes på – nationalt
og globalt?

•

Hvordan taler vi Fyn op sammen?

•

Vækst- og udviklingspotentialer

•

Samarbejdspotentialer

•

Konkrete handlinger
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Fyn i det landspolitiske perspektiv
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