FYNS FREMTID 4
Tirsdag den 4. marts 2014, Kl. 15.00 – 20.00
i HCA Airport - Lufthavnsvej 131 5270 Odense N
Tilmelding til kagt@odense.dk senest 24. februar 2014

FYNS FREMTID afholdes 2 gange årligt, og er stedet, hvor lokale og nationale
fynske politikere mødes om fælles fynske anliggender.

Program:
15:10
Velkomst v. Morten Andersen
borgmester Nordfyns Kommune
15:20
Strategiske valg i Strategi Fyn
v. Peter Nielsen
planchef Assens Kommune
15:50
Byudvikling som transformations
værktøj – cases fra København
v. Jens Kramer Mikkelsen
adm. direktør ”By og Havn”
16:45 Paneldebat
Anker Boye, Odense Kommune
Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
Søren Skovbølling, Udvikling Fyn
Per Homann Jespersen, RUC
Jens Kramer Mikkelsen,
By- og Havn

17:40

Delmøder

19:00

Buffet

20.00

Tak for idag

Hvordan kan den fynske byregion udnytte de kommende års store
infrastrukturinvesteringer i Danmark og på Fyn?
Hvordan kan kommunerne sammen og hver for sig øge væksten
erhverv og bosætning i den fynske byregion?
Hvordan skal den fynske byregion udvikles som en aktiv og synlig
region i Danmark i samspil med Østdanmark?
Det er nogle af de spørgsmål, der skal diskuteres på Fyns Fremtid 4,
når den fælles fynske planstrategi præsenteres.

Delmøder:
Fyn Samarbejder
Hvad er den fynske byregions rolle i
fremtidens Danmark? Hvad betyder
udviklingen i Aarhus og København?
Hvilke krav stiller vores mål til os som
politikere?

Oplæg
Lars Erik Hornemann –Svendborg
Kommune
Morten Andersen
Nordfyns Kommune
Fyn på Banen
Hvordan udnytter vi de store nationale
infrastruktur-investeringer?
Hvordan kan vi skabe vækst gennem
fælles infrastruktur-planlægning?
Oplæg
Søren Steen Andersen – borgmester
Assens Kommune
Per Homann Jespersen
– lektor og trafikforsker, RUC

Fyn vækst
Hvad er vores udfordringer, og hvordan
griber vi mulighederne?
Hvordan får vi Danmarks bedste bredbånd?
Hvad kan kommunerne gøre, for at øge
væksten i erhvervslivet?
Oplæg
Christian Thygesen – borgmester
Faaborg-Midtfyn Kommune
Søren Skovbølling – fmd. Udvikling Fyn
Attraktive Fyn
Stadig flere flytter mod byernes tilbud.
Hvilken rolle vil vi spille i kampen om
borgerne? Hvad er vores styrker?
Hvad er den moderne borgers krav og
forventninger til sit liv og bosted?
Oplæg
Jørgen Otto Jørgensen – borgmester
Ærø Kommune
Pernille Steensgaard – journalist og
debattør

Eksterne oplæg
Pernille Stensgaard er journalist på
Weekendavisen, forfatter og debattør.
Hun har bl.a. skrevet: ”Skagen”,
”Hellerup – Historier fra reservatet”,
”Københavnerne” og ”Herfra hvor vi
står - Danmark under forvandling”.

Jens Kramer Mikkelsen – fhv.
overborgmester i København, er i dag
administrerende direktør i
udviklingsselskabet ”By og Havn I/S”.
Jens Kramer Mikkelsen stod som
overborgmester i spidsen for at
revitalisere København som motoren i
Øresundsregionen
Per Homann Jespersen er
trafikforsker ved RUC. Han har et
indgående kendskab til dansk
infrastruktur-planlægning og politik. Han
bl.a. været medlem af regeringens
trængselskommission, og på det
seneste har han været aktiv i debatten
om timeplanen.

