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Sammenfattende referat af workshops v/ FF7 d. 14 november

1. Uddannelse & Arbejdsmarked
Temaintro: Et stærkt arbejdsmarked og uddannelsessystem er centralt for den fynske vækst og økonomiske udvikling. Fyn er, som
mange andre områder i landet, udfordret, og derfor skal vi tænke i fælles løsninger. Løsninger, der kan skabe grobund for, at Fyn
både nu og i fremtiden kan rekruttere og kvalificere arbejdstyrken og fastholde de unge i uddannelse. Løsninger, der skaber
attraktive muligheder og fremtidsperspektiver for et liv og en karriere på Fyn. Kan vi sammen forestille os en fællesfynsk
handlingsplan for, hvordan vi skaber landets mest attraktive studiejobs, så vi fastholder fx både den højtspecialiserede robotteknolog
og den dygtige faglærte tømrer? Og kan vi udover at holde på vores egne talenter samarbejde om at blive dygtigere til at tiltrække
nye talenter udefra – fra Danmark og i hele verden?

Byrådspolitikernes overordnede budskaber
Uddannelser i styrket samarbejde med erhvervslivet
Virksomhedernes dag (Svendborg) skal udbredes til hele Fyn så studerende og virksomheder mødes og skaber
relationer. Herudover skal de unge i stigende grad aktiveres i jobmessen, så de får øjnene op for, hvad en
karriere på Fyn kan give dem.
Fælles fynsk initiativ: åben virksomhed (inspireret af initiativ i Svendborg, hvor virksomheder inviterer 8.-10.
klasse ud til åbent hus). Kan vi skabe et netværk om fælles fynsk uddannelsesstrategi
Fynske klynger skal italesættes tidligt i uddannelsesforløbet, og der bør tales om fremtidsmuligheder med de
unge om karriere på Fyn. Kommunerne skal knytte bånd mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så
der skabes øget gensidig opmærksomhed på unges muligheder og virksomhedernes behov.
Vi skal arbejde for at skabe de rette uddannelsesforløb, så vækstende arbejdspladser sikres de nødvendige
kompetencer (Lindø / Robotindustrien).
SDU skal rette sig mere mod samfundet og erhvervslivet. Der kan med fordel arbejdes i partnerskabsaftaler og
’åbent hus’ (gode erfaringer i Nordjylland), hvor virksomheder, kommuner og andre parter inviterer karriereog arbejdssøgende.
Feed-back mekanismer skal tænkes ind imellem erhvervsliv- og uddannelserne, så vi får tilpasset vores
uddannelser efter behovene. Hold fokus, og tal mulighederne på Fyn op sammen.
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Branding af fynske uddannelser
Fyn er bagud, når det gælder branding af fynske uddannelser (vi taber studerende til Aarhus og Kbh). Fyn skal
brandes på, at have 3-4 uddannelser, som vi er de bedste til. Udvikles som tiltrækningskraft.
Fælles fynsk handlingsplan – med branding af den røde tråd: fra barn til ung, fra uddannelse til erhverv. Fase
1: kommunernes enkelttiltag skal gøres fælles fynske. Fase 2: Vi går sammen om at videreudvikle tiltag, og
sørger for at appellere til unge fra udenfor Fyn.
Dk’s bedste studiejobs og praktikpladser
Kommunerne skal hjælpe oprettelsen af studiejobs i gang – kan formidle samarbejde mellem erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner, og vise begge parter nytten.
Vi skal styrke koblingerne mellem uddannelse og erhvervslivet: Der skal skabes interessante studiejobs, så
flest mulige unge lærer det fynske arbejdsmarked at kende.
Studiejobs skal knytte studerende og unge til det fynske arbejdsmarked. Skaber de stærke relationer til det
fynske arbejdsmarked er chancerne for, at de bliver der også større. Der skal skabes tættere samarbejde
mellem SDU, DI og virksomhederne. Virksomhedernes dag i Svendborg skal rulles ud til hele Fyn (kan ske i
samarbejde med Byregion Fyn)
Smart uddannelse til hele Fyn
Garantiskole skal sikre de unge forbliver i uddannelse på trods af uddannelsesskift
Der bør tænkes i læringscentre med langdistance og digital undervisning.
Ny teknologi tillader at noget af undervisningen foregår mere lokalt nogle dage på eksisterende gymnasier –
som ligger decentralt. Fjernundervisning skal undersøges – og fremmes hvis det er noget for de unge.
Minimere transporttiden for studerende ved at etablere uddannelsesruter til uddannelserne (Assens har kørt
det som forsøgsperiode og kommunen finansierer det selv nu.). Afstanden til ungdomsuddannelsen skal
kortes – der for langt
Sætte fælles fynske mål: Lad os se på frafald på Erhvervsuddannelsen. Uddannelsesinstitutioner skal arbejde
sammen om det. Måske skal der kigges på social økonomisk virksomhed - kunne det være noget der skal
forsøges endnu mere? Stille krav om lærlinge- og uddannelsesklausuler i udbud.
Iværksætteri, vækst og virksomheder
Bedre vilkår for iværksætteri – lad Fyn blive førende inden for vilkår til nye iværksættere. Danmark score lavt
på listen over lande med flest iværksættere.
Gør det nemt at være virksomhed, måske med en fælles erhvervsstrategi. Fælles standarder.
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Sikre at de unge som ikke har lange uddannelser også bliver fanget. Vigtigt at grunduddannelse foregår
"lokalt".
Der skal arbejdes mere med et rumligt arbejdsmarked. Politisk skal der ses på forhindringer for at det lykkes.
Skal der kigges på rammevilkår.

2. Bosætning & Attraktivitet
Temaintro: Evnen til at tiltrække nye borgere og virksomheder spiller en større rolle end nogensinde før, og konkurrencen er blevet
hård. I dag gør de fynske kommuner et ihærdigt og godt stykke arbejde for også i fremtiden at kunne sikre indbyggertallet. Men for
at imødekomme udfordringerne kan vi med fordel tænke i fælles indsatser for at tiltrække borgere udenfor Fyn. Bør vi samarbejde
om at markedsføre det fynske land som ideel destination for børnefamilier i hele Danmark, og har vi en stærk fælles fynsk fortælling
der byder hele Danmark velkommen og som giver os den afgørende fordel? Sælger vi attraktive Fyn fra den første store butik midt i
København eller Aarhus, og kan der i det hele taget ligge uforløste potentialer og merværdi gemt i tværkommunale arbejdsdelinger
og strategier om at øge det samlede fynske befolkningstal?

Byrådspolitikernes overordnede budskaber
Arbejdspladser og god infrastruktur skaber tilflyttere
Fyn skal skabe de rette vilkår for virksomheder og erhvervsliv – det er dét, der skaber tilflyttere.
Barrieren er frygten for ikke at kunne få job. Derfor skal vi arbejde med at få unge ind på arbejdsmarkedet
allerede under uddannelsen ved at skabe attraktive studiejobs.
Udvikling FYN er godt i gang og det skal vi udnytte
En forudsætning for øget bosætning er at vi står sammen om at etablere en fælles fynsk infrastruktur i forhold
til transport til og fra yderområder/landsbyer til de lokale ”hovedbyer” og videre ud i de enkelte kommuner
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Bedre bredbånd og mobildækning. Spørgeundersøgelse: hvad vil få pendlerne til at flytte til Fyn? Den gode
infrastruktur – både fysisk og digital – er forudsætning for, at mennesker kan tiltrækkes.
Fyn skal være mere synlig i Danmark
Fyn med undtagelse af Odense næsten usynlig på Danmarkskortet
Vi skal ikke "vinke i mørke" Vi skal synliggøre vores tilbud. Vi skal fælles markedsføre FYN i Kbh på smagen af
FYN, Attraktive boliger, fritidstilbud, kulturtilbud. Vi skal sikre og udvikling til vores børn og unge, aktivt
foreningsliv o.s.v.
Vi skal kunne vise den samlede pakke af muligheder på Fyn for at kunne konkurrere med andre store byer +
opland i DK
Vi skal skabe fynsk ejerskabsfølelse og kigger ud over fynske grænser for at tiltrække udefra
Stolthed over Fyn skal italesættes – hvad er det gode ved at bo på Fyn?
Vi skal styrke den fynske identitet. Vi skal tro på den fynske fortælling og styrke de mange gode fynske
fortællinger vi er i gang med at udvikle
Vi skal blive bedre til at fortælle omverdenen ”de gode historier” om hvad FYN kan tilbyde potentielle nye
borgere i form af pasningstilbud, skoler, ægtefællejob, kultur og fritidstilbud, transportmuligheder
Vi skal udenfor Fyn for at sælge Fyn. Vi skal slå os op gode boligpriser og lancere os som den grønne ø. Vi skal
være stolte af Fyn. Vi bærer os tosset af som det er nu, hvor vi konkurrerer indbyrdes. Vi skal i fælleskab
synliggøre vores styrker. Vi har det der skal til for at trække folk til, men vi er rigtig dårlige til at sælge det.
Sammenhold og arbejdsdeling på Fyn øger tiltrækningskraften
Tilflyttere ser ikke kommunegrænser, derfor skal der tænkes på tværs og i helheder
Fælles fynsk bevidsthed om rollefordeling: Odense er centrum for virksomhederne – øvrige kommuner skal
være bosætningskommuner.
Der skal større opbakning til at støtte Odense som lokomotiv.
Vi skal kunne vise den samlede pakke af muligheder på Fyn for at kunne konkurrere med andre store byer +
opland i DK, og vi skal stoppe med at hugge fra hinanden. Vi skal gøre hinanden gode og skabe synergi.
Kan vi skabe mere samarbejde på tværs af kommunalbestyrelser, så det ikke kun er borgmestrene der
samarbejder?
Forbedring af mulighederne for belåning af ejendomme i landområdet
Tale hinanden op
Stolthed over Fyn skal italesættes – hvad er det gode ved at bo på Fyn?
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Kommunerne skal være bedre til at tale hinanden op. Vi taler hinanden ned – vi skal tale hinanden op og give
bedre plads til hinandens succeser
Markedsføring af Fyn – med indhold
De fynske kommuner skal stå sammen om at markedsføre Fyn som en attraktiv bosætnings-ø og ikke mindst
skal vi stå sammen om at sælge den unikke fynske natur og de muligheder der ligger her i forhold til at
”sælge” Fyn.
Vi skal have en fælles fynsk branding, hvor vi først finder ud af, hvordan vi adskiller os fra resten af DK. Vi har
korte afstande til alt, men det tager (for) lang tid at komme rundt. Fyn har det hele, men vi skal blive langt
bedre til at markedsføre det og fortælle historien.
Markedsfør Fyn som en maki-terning – et koncentrat af hele DK, hvor vi kan tilbyde alle former for liv.
Afsæt i fælles fynsk markedsføring- fra storbliv til livet på landet. Fynske kvaliteter – børnepasning, det
grønne, plads. Vi skal kunne sige ja til at vi på Fyn kan sikre det gode liv fra vugge til grav – vi har
forudsætningerne.
Markedsføring – fokus på bestemte ’markeder’
Borgerne som vores kerne ambassadører. Borgerne skal med i markedsføringen – ambassadører for det
fynske land.
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3. Infrastruktur & Mobilitet
Temaintro: En velfungerende infrastruktur skaber det afgørende fundament for et vækstende arbejdsmarked og for et attraktivt Fyn
i balance. I dag har vi strategierne på plads, snart starter implementeringen. For at opnå de bedste resultater og største fremskridt,
skal hele Fyn samarbejde. Også udrulningen af tidssvarende bredbånd på hele Fyn kræver tværkommunalt samarbejde for digital
infrastruktur ser ikke kommuneskel, men kun positive og negative business cases. Hvordan hjælper vi vores borgere bedst muligt i
kampen for ikke at blive koblet af? Skal vi oprette en særlig task-force, der kan hjælpe borgerforeninger, bylaug og kommuner med
at søge de tilgængelige tilskud, så Fyn får størst mulig andel i bredbåndspuljen?

Byrådspolitikernes overordnede budskaber
Fokus og sammenhold på Fyn
Fyn skal stå samlet frem og have øje for konsekvenser og gevinster for samtlige kommuner
Vi skal være tydelige på hvad vi kan stå sammen om, så vi er fælles om at lægge pres på folketinget. Vi skal
ikke kæmpe for det hele på en gang. Vi er for flinke på Fyn, er ikke gode nok til at holde fast.
Politiske kerneemner skal skærpes – øget skarphed og indsats i fokus.
Der er for mange fokusområder og kæpheste
E20
Der skal kæmpes for det 3. spor – og folketingspolitikerne skal fortsat ville tage kampen
Vi skal stå sammen om det 3. spor på E20. Vi skal fortsat tale med fælles fynsk stemme, så vi får fat i statens
investeringer
Politiske kerneemner skal skærpes – øget skarphed og indsats i fokus på Storebælt og 3. spor på E20
Der skal arbejdes for infrastrukturelle kerneopgaver såsom Vestfynbanen og 3. spor på E20
3 spor på motorvejen på begge sider
Mobil og bredbånd
Den digitale infrastruktur skal styrkes og vil gøre en stor forskel for et samlet Fyn. Det er vigtigt fortsat at
engagere lokalbefolkningen i denne proces
Udvikling af den digitale infrastruktur, så der ikke er nogen huller
God mobildækning skal der gøres noget ved NU.
En forudsætning for at tiltrække virksomheder, øge bosætning og turismen på Fyn er at vi står sammen om
sikre IT-forbindelser og bredbånd overalt på Fyn – også i ”udkantsområderne”
Mobildækningen og bredbånd. Som er store problemer flere steder på Fyn. Betydning for virksomheder og for
bosætning. Vi skal støtte de lokale initiativer. I Assens understøtter borgerne til selv at løfte opgaven. Det har
6

Sammenfattende referat af workshops v/ FF7 d. 14 november

også den sidegevinst, at man styrker fællesskaberne lokalt. Også gode eksempler herpå på Nordfyn. Bredbånd
vigtig for bosætning og erhvervsudvikling
Storebælts-taksten
Taksterne skal ned på broafgiften v. Storebælt
Politiske kerneemner skal skærpes – øget skarphed og indsats i fokus på Storebælt og 3. spor på e20.
Vestfynbanen og Timemodellen
3 mærkesager er 3. spor på E20, Timemodellen og. Find og styrk de landspolitiske samarbejder, så Fyn ikke
bliver kørt over.
Der skal arbejdes for infrastrukturelle kerneopgaver såsom Vestfynbanen og det 3. spor på E20.
Der skal arbejdes for infrastrukturelle kerneopgaver såsom Vestfynbanen
Bæredygtig udvikling
Vi skal tænke grønnere. Flere vindmøller på Fyn. Udfordring at få møller op – lokalbefolkninger er ofte imod.
Den fynske mobilitet skal styrkes
De fynske kommuner skal sammen realisere Infrastrukturplan Fyn og Fyn som ”korridoren”, der binder DK
sammen samtidig med at de fynske kommuners vejnet skal opgraderes for at sikre optimale
infrastrukturforhold i forhold til transport af gods til og fra de fynske virksomheder, kørsel til og fra fynske
arbejdspladser mv.
Fynske infrastrukturplan – alle skal implementere den, hvis den skal rykke
Gør brug af den nye infrastruktur plan.
Samarbejde på tværs af kommunerne og samlede konsekvensberegninger for øvrige kommuner, når enkelt
kommuner går solo, så konsekvenserne ikke går ud over flertallet. Gælder både vej og spor projekter
Regionalt skal der arbejdes for bedre forbindelse mellem opland og uddannelsesinstitutioner
Der børs ses på pendlerkort-priser, og kystbyerne skal gøre noget ud af de mange indfaldsveje til Odense. God
licitation i Fynbus skal udnyttes.
FYN bus skal mere på banen, for vi føler ikke der arbejdes for Fyn. Det er lige før at skolerne skal ændre
skoleskema for at få bus dækning.
Den kollektive trafik skal styrkes på alle tider af døgnet (aften og nætter) til de unge. Mere kollektiv
trafik/offentlig transport.
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4. Min drøm for Fyn
Temaintro: Hvad har vi overset i oplægget til den nye strategi? Hvilke indsatsområder og konkrete projekter styrker et samlet Fyn?

Byrådspolitikernes overordnede budskaber
Turisme (nævnt i næsten alle grupper):
Vi mangler noget stort på Fyn (a la en HC Andersen forlystelsespark).
Ikke nok belasting på sommerhusene – kun 17 % udlejes.
Fælles tiltag omkring shelters og stier
Vi har uforløste potentialer
Fynsk branding
Fælles fynsk koordinering af indsatser og ”salg” af FYN på messer såvel indenfor DK’s grænser, som på messer
i udlandet omkring turismeindsatsen, erhvervsfremme og bosætning
Uddannelse:
Øget fokus på droneoperatørruddannelse /-træning
Styrket tværkommunalt samarbejde
Samarbejdet mellem kommunerne skal blive tættere ved flere arbejdsfællesskaber så fornemmelsen for et
samlet Fyn styrkes for alle byrødder
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