FYNS FREMTID 5
Mandag den 10. november 2014, Kl. 14.30 – 20.00
På Hotel Faaborg Fjord
Tilmelding til hesb@odense.dk senest 10. oktober 2014
Skriv gerne hvilke delmøder du helst deltager på.
Har du fødevareallergi, eller er vegetar tager vi gerne hensyn til
dette, hvis du skriver det i tilmeldingen

Program:
14:30: Dørene åbnes
15:00
Velkomst v. Christian Thygesen
borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune

Alan har været rådgiver for OECD, ministerier, regionale organisationer,
byråd, mv. Han var medlem af den rådgivende gruppe for Manchester Independent Economic Review.

Hvordan kan infrastruktur skabe nye
forudsætninger for vækst?

Danske flyttemønstre og fynske
tilflyttere
Bliv klogere på flyttemønstrene i Danmark og på Fyn, og hør om de fynske
til- og fraflyttere valg og bevæggrunde.

Bjarke Møller
Direktør for Tænketanken EUROPA,
der leverer uafhængige analyser af EU
og den europæiske samfundsudvikling.

Hør om infrastrukturplanens intentioner,
og vær med til at sætte dit præg på det
kommende arbejde.

Diskutér hvordan de fynske kommuner
kan udvikle byer og kommunernes
bosætningspotentialer.

energiforbruget på Fyn? Hvordan skal vi
udvikle intelligente energisystemer, der
sammentænker innovation, forbrug og
vi investeringer og kompetencer?

Middag

20.00

Slut

Oplægsholdere:

På mødet vil du bl.a. få lejlighed til at
høre direktør for Falck Healthcare,
politisk debattør og tidligere politisk
rådgiver Peter Goll, om hans erfaringer
med politisk strategisk kommunikation.

vedvarende energi? Hvordan tiltrækker

19:00

Det er nogle af de spørgsmål, der skal diskuteres på Fyns Fremtid.

Alan Harding
Professor ved University of Liverpool.

16:15
Delmøder

Afrunding og opsamling

Hvordan udvikler vi den fynske byregion, gennem konkrete
handlinger?

Fyn på den landspolitiske dagsorden
Hvordan kan de fynske kommuner og
politikere skabe grundlaget for at Fyn
opfattes som en vigtig byregion i
Danmark? Hvordan kan det omsættes
til konkret politik på Christiansborg, der
kan styrke Fyn?

Energiplan Fyn
Vær med til at diskutere hvordan Fyn
skal give løsninger på fremtidens
globale energiudfordringer.
Hvordan skal Energiplan Fyn nedbringe

18:30

Hvad kan vi lære af andre byregioner?

Delmøder:

15:15
Manchester City Region
Alan Harding
University of Liverpool

17:30
Byregioner – EU's vækstmotorer
Bjarke Møller Tænketanken Europa

Hvorfor er byregionerne blevet Europas vækstmotorer?

Den fynske infrastrukturplan
Arbejdet med en strategisk infrastrukturplan for Fyn er netop sat i gang.

FYNS FREMTID er stedet hvor fynske politikere og beslutningstagere mødes om fælles fynske anliggender.

Han er fremtrædende i Britisk forskning
og regional udvikling, og er en engageret debattør om, byregioner og byernes
rolle i den globale økonomi.

I 2008-13 var han, som chefredaktør på
ugebrevet Mandag Morgen, med til at
rejse store samfundsdebatter om innovation, erhvervsudvikling, væxtfaktor i
virksomhederne, dansk turisme, transport og bæredygtighed.

