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Er du klar
til at tage med
på en rejse?

En rejse, der starter i dag, og som giver plads
til visioner, vildskab og vildskud. En rejse,
hvor fremsyn, handling og forvandling
forankrer lokale værdier i et billede af et stærkt og
sammenhængende Fyn. En rejse, der ikke kun går fra
bro til bro. Fra BOGENSE til BAGENKOP. Men som
forbinder os med Bangkok, Boston og Barcelona. En rejse,
der ikke kun gavner Fyn, men som er nødvendig for et rigere
og mere forbundet Danmark. Er du med til at sikre,
at vi i fremtiden kan tiltrække den bedste arbejdskraft og
de mest visionære virksomheder og talenter? Er du med i
samarbejdet om at sælge Fyn på landsplan, så den fynske
byregion styrkes på vækst og bosætning?
Er du med, når vi går fra infrastrukturstrategi
til borgerværdi? I dag har vi brug for, at du
tager med på rejsen, hvor vi bringer et
samlet Fyn ind i fremtiden.

Er du klar

til
at

tage
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Fyns Fremtid 8 konference
Hotel Storebælt, Nyborg

7. marts 2017, klokken 16.00 - 20.00

Dem kan du møde på konferencen
Carsten Koch, Leder af Task Force Odense
Tidligere skatte- og sundhedsminister og formand for den borgerlige
regerings skattekommission. Koch har en række forskellige poster i såvel
erhvervsliv som politik på cv’et, herunder direktør i Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd, adm. direktør i Danske Invest og i LD. Han er efterspurgt til
bestyrelsesarbejde og er bl.a. formand for By og Havn I/S, der udvikler
Københavns store havnearealer samt næstformand i broselskaberne
Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Femern Bælt. I dag
står Carsten Koch i spidsen for Beskæftigelsesrådet, der skal rådgive
regeringen om beskæftigelsespolitikken.
Koch leder beskæftigelses-Task Force Odense, der med fokus på Odenses overledighed
af jobparate i forhold til både landsgennemsnittet og til gennemsnittet af de 6 største
byer i Danmark, er blevet dannet med henblik på at analysere årsagerne til overledigheden
og på basis heraf at komme med forslag til en indsats, der frem mod 2020 nedbringer
overledigheden til landsgennemsnittet.

Stephanie Lose,

Regionsrådsformand
Regionsrådsformand siden 2015 og medlem af regionsrådet siden
regionernes dannelse i 2006 samt medlem af forretningsudvalget
siden 2010. Har en baggrund som underviser og adjunkt på
Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg med fokus på statistik og økonomi
på markedsføringsøkonomi-uddannelsen og uddannelsen til PBA i
international markedsføring og salg.

Stephanie Lose bestrider i dag en række bestyrelsesposter og formandsskaber, herunder
formand for Syddansk Vækstforum, medlem af Danske Regioners bestyrelse, formand for Danske
Regioners udvalg vedr. Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, formand for bestyrelsen for
UC Syd, medlem af bestyrelsen for Væksthus Syddanmark samt medlem af Danmarks Vækstråd.

2

Program
16.00

Indtjekning

16.10

Velkommen
v/ borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune

16.15

Fyn i arbejde
Oplæg v/ tidligere minister og leder af beskæftigelses Task Force Odense, Carsten Koch

16.30

Robotterne - en fælles fynsk succes
Oplæg v/ Odense Robotics og fynsk underleverandør om det stærke tværgående samarbejde på Fyn

17.00

Pause - gå til workshoplokaler

17.20

Workshops: Arbejder Fyn rigtigt?
17.20

Første workshop

17.55

Anden workshop

18.30

Tredje workshop

19.05

Pause - gå til fællessal

19.15

Sammen om et attraktivt Fyn
Oplæg v/ Regionsrådsformand, Stephanie Lose

19.30

Middag
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Fyn står sammen
– også om robotter

Hele Fyn bidrager til at skabe en af Europas stærkeste og hurtigst voksende
robotklynger, der i dag involverer flere end 100 producenter og 115
underleverandører jævnt fordelt over det meste af Fyn. Nye virksomheder starter
og ældre traditionsrige virksomheder har taget skeen i den anden hånd, omlagt
produktionen, og skaber i dag nye arbejdspladser.

Oplæg v. Odense Robotics og underleverandør Wenzel Nielsen ApS
Den fynske robotklynge tæller 102 virksomheder, og i alt er omkring 2600 mennesker
beskæftiget inden for robot- og automationsbranchen på Fyn. 115 fynske virksomheder spredt
udover det meste af Fyn er underleverandører til klyngen.
Odense Robotics er den samlende betegnelse for klyngen af robot- og automationsvirksomheder,
underleverandører, uddannelse og forskning, investorkapital og offentlige aktører på
Fyn. Odense Robotics arbejder for at udvikle det fynske robotmiljø, løse en række fælles
forretnings- og rekrutteringsudfordringer og markedsføre øens styrkepositioner inden for
robotområdet. Kerneopgaver inkluderer forretningsudvikling, løsning af rekrutteringsudfordringer,
investortiltrækning og markedsføring.
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Det gode eksempel – Wenzel Nielsen ApS
Nyborg-virksomheden Wenzel Nielsen blev for få år tilbage udfordret på
overlevelsen, da teknologiudviklingen gjorde, at man ikke længere reparerede
telefoner. Virksomheden måtte enten sadle om eller lukke. Ejer og direktør
Erik Nielsen valgte første mulighed og virksomheden er i dag et lysende
eksempel på en af de mange faste underleverandør, der på tværs af Fyn,
leverer til den vækstende fynske robot- og automationsbranche.
Mød dem på konferencen
Virksomhedsejere – far og søn – Erik og Jonas
Nielsen vil på konferencen tale om virksomhedens
turn-around, der på få har fået virksomheden
til at vokse fra 4 til i dag 13 arbejdspladser.
Forretningschef i Odense Robotics, Mikkel
Christoffersen, introducerer Wenzel Nielsen ApS
med et oplæg om det fælles fynske roboteventyr,
og det gode fynske samarbejde på tværs af
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
kommuner.
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Workshops:

Arbejder Fyn rigtigt?
Fremtidens udfordringer kræver løsninger der går på tværs af kommuneskel.
Over tre workshops får du mulighed for at drøfte potentialer og perspektiver i det
fælles fynske samarbejde.
Hvilke workshops deltager du i?
På dit navneskilt kan du se, hvilke 3 wokshops, du har tilmeldt dig. Har du ikke tilmeldt dig
workshops, da du tilmeldte dig konferencen, så har vi gjort det for dig.

W1 Uddannelsesøen Fyn
Hvordan bør kommuner,
uddannelsesinstitutioner og virksomheder
samarbejde om at bringe mennesker fra
uddannelse til job?

Hvordan styrker Fyn sig på tiltrækning af
internationale specialister og talenter, og
hvilke forudsætninger bør styrkes for at nå
målet?

Flere i erhvervsskolerne • EAL, UCL og
SDU • Studiejobs • Den fynske karrierevej

De rette forudsætninger • Det gode
match • Internationale Fyn

Eksperter:
Claus Koch, Videncenterleder, EAL
Henriette Vognsgaard Hjernø, Adjunkt, SDU
Steen Nielsen, Uddannelseskoordinator, Udvikling Fyn

W3 Produktions Danmark 4.0
Hvordan udnytter Fyn den akutte mangel
på arbejdskraft indenfor bygge- og anlæg
samt lignende brancher til at skabe
øget opmærksomhed omkring faglærte
karriereveje?
Produktion og automatisering
Manglen på arbejdskraft
Lærlinge- og praktikpladser
Bygge- og anlæg vækster 2016-25
Eksperter:
Susanne Toftager, Konstitueret sekretariatschef,
Byg til Vækst
Poul Strandmark, Formand, DI Fyn
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W2 Internationale specialister

(U D

)
T
E
GÅ

W4 Flere Fynboer
Arbejder Fyn rigtigt på bosætningsfronten
eller er der behov for at samle kræfterne og
tænke nyt og fælles, hvis Fyn skal vækste
på indbyggertallet?
De fynske målgrupper • Bosætning i alle
egne • Attraktive boligområder

Eksperter:
Kresten Nordestgaard Laursen, Chefanalytiker, Region Syddanmark
Johanne Holten, Strategi og Udvikling, Faaborg-Midtfyn Kommune
Lars-Frank Larsen, Work Live Stay, Udviklingskonsulent
Arne Blomstrøm, Ejendomsmægler og indehaver, Home Ejby

W6 N
 ul huller på Fyn –
det digitale liv

W5 K
 ultur & events,
sport & fritid

Hvordan skal Fyn arbejde for at sikre den
bedst mulige digitale infrastruktur for
flest mulige fynboer?

Hvordan udnytter vi Fyns styrkepositioner
bedst muligt? Gør vi nok for at dyrke
dem, gør vi nok for at opdyrke nye, og ved
Danmark, Europa og verden nok om, hvad
Fyn ligger inde med?

Fynske muligheder • Fælles fynsk
aktionsforum • Også i udkanten

By- og kultur på Fyn • Turisme og
sportsbegivenheder • Sejl, Surf og
undervandsjagt • Fynske fyrtårne

Eksperter:
Bent Knudsen, IT- og digitaliseringschef, Langeland Kommune
Finn Granhøj, Udviklings- og plankoordinator, Langeland Kommune
Sara Rosager Mortensen, projektleder, Assens Kommune

Eksperter:
Thomas Kastrup, forretningschef, Destination Fyn
Jacob Staun, forretningsudvikler, Sport Event Fyn

W7 Trafikal infrastruktur & grøn omstilling
Strategien er klar. Hvilke indsatser skal et samlet Fyn prioritere at implementere nu?
Infrastrukturstrategi 2017-35 • Den sammenhængende rejse • Det grønne Fyn
Eksperter:
Lars Yde, Forretningsudvikler, Energiplan Fyn
Mogens Michael Jensen, Forretningschef, Miljøforum Fyn
Jan Carlson, Konsulent, Svendborg kommune

Oversigtskort for workshops

W4
Langesand

På lokaleoversigten kan
du se, hvor de specifikke
workshops finder sted.

W1
Storebælt

W7
Sprogø

W3
Romsø

W6
Knudshoved
W5
Agersø
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Vejen til Strategi FYN
2018-21
Fyns Fremtid 8 markerer startskuddet på den kommunale høringsfase af de
fynske kommuners fælles vækst- og udviklingsstrategi for de kommende 4 år.
Som byrådsmedlem har du en stor aktie i det gode forløb med at skabe en af
Danmarks mest ambitiøse strategier for byregional udvikling.

Oktober

November

December

Politisk prioritering
Borgmestrene prioriterer de
tre centrale hovedtemaer for
Strategi FYN 2018-21

Fyns fremtid 7 konference
De fynske byrådspolitikere skærper
og videreudvikler i fællesskab
borgmestrenes prioritering, og
forslag til strategiske og konkrete
indsatser fremsættes

Dispositionen
udarbejdes
og godkendes
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Skrivefase 1
Sekretariatet forfatter
det første udkast til
Strategi FYN 2018-21
Januar

Faglig kvalificering
53 eksperter fra kommuner,
tværkommunale organisationer
samt private rådgivere
deltager over 7 ekspertpanelmøder i en faglig kvalificering
af Strategi FYN.

Skrivefase 2
Sekretariatet bearbejder
indkomne høringssvar
Marts

Januar
Februar

Juni – august

Maj

Høringsfase
Forslag udsendes til høring i
de ni fynske ejerkommuner

Endelig
godkendelse
i kommunerne

Andrea Krull

9

Notatark

10

11

Deltagerliste

12

