Fyns Fremtid 8
FØRSTE GRUPPE
Hvordan skal kommunerne i fællesskab styrke infrastruktur og mobilitet?

Hvordan kan kommunerne på Fyn få større andel i de store anlæg?
Hvad skal der ske overfor de fynske MF’ere, Folketinget og regeringen?
Henrik Antallet af repræsentanter giver en udfordring. E20 top of mind. Brug
beskæftigelsesudfordringen som argument.
Peter JR Gør problemet landsdækkende – spild af tid
Gør tilsvarende for jernbanen/Timemodellen
Kenneth Muhs Udnyt netværk, gå væk fra offerrollen. Gør det til national kontekst, udnyt DI fx
Carsten Knudsen Kattegatforbindelsen må ikke blive aktuel, tunge aktører er med i komiteen. Der er
sammenhæng til Storebælt bropriser for at finansiere Kattegatforb
Stephanie Lohse Fyn skal også have udsyn i Reg S. Invitation til RS til at deltage, så deltager RS fx
for E20. Fælles prioriteringer er Timemodel, midtjysk motorvej, 3. lillebæltsforbindelse. Og
selvfølgelig E20, som vi er blevet lovet, men som ikke har fundet finansiering
Jan Karlsson Aarhus er god til at sælge deres infrastrukturprojekter i møde, hvor også landspolitikere
deltager. Vi skal fx lave konferencer på Christiansborg. Komite for E20 er vigtig. Vi har ti år til
Fehmern er færdig – så kan Kattegat forb få prioritet. Byreg F organisering er vigtig, der ligger meget
mere arbejde end normalorganisationen, som har andre foci.
Kenneth M Stort behov for handlekraft og dermed resurser for at kunne rykke
Mogens M Nielsen Ønsker I Fyn i fællesskab skal udnytte muligheden for at udnytte Fyns potentialer
max (undgå suboptimering) i energiomstillingen?
Carsten K Brug af el i varmepumper, venter på udmelding centralt, vindmøller etc.
Morten MN Når rammevilkår tilsiger det, så udnyt mulighederne. Fx burde stort
affaldsforbrændingsanlæg i Kbh ikke have været etableret
Carsten K Solceller privat er et eksempel på, at private følger rammevilkår, og det så bliver for dyrt
for staten
Morten MN Fortsat udvikling af energiplan (udvikling, planlægning) sammen med parter frem mod
2050 CO2 neutralt. Fx foreslået kommuner at planlægge af solcelleparker (handling). Vil
kommunerne bidrage ud over aftalt periode sammen med energiselskaber? Vil vi i stor skala lave
omstilling som fx Ærø?

Er det ønskeligt og realistisk at Fyn skal sætte grøn omstilling højt på den fynske
dagsorden - og hvad kan det evt. give af vækst og udvikling?

ANDEN GRUPPE
Hvordan skal kommunerne i fællesskab styrke infrastruktur og mobilitet?

Hvordan kan kommunerne på Fyn få større andel i/gennemslagskraft for de store anlæg?
Vibeke nyborg Komite for E20 kan være et godt bud. Vi forsøger med personlig gennemslagskraft
Bjarne langeland Vi er enige om, at E20 men landspolitikere er delt på E20 og Timemodel
Kristian regionen Også Timemodel er strategisk vigtig, vi kan begge dele
Søren Steen Andersen (Assens) Vi er blevet bedre til at arbejde sammen fx understøtte Svendborg i
Politiskole. Tilfældigheder er også på spil. Adgangen til inderkredsen. Har de fynske MFere
gennemslagskraft nok?
Arne Vi skal have virksomheder/organisationer med
Erik M Hvordan kan vi så blive endnu skarpere?
Jeppe/Jesper Vil gerne prioritere kollektiv trafik, dvs mere trafik på skinner, færre biler på motorvejen.
Fx har vi indflydelse på Fynbus
XX Vi er nødt til at have resten af regionen med, god ide at nedsætte en gruppe
Rune Stig RS vil gerne være med til at prioritere fynske motorvej. Vedr erhvervsliv: Hvad gør I som
politikere, når Fynsk Erhverv prioriterer takstnedsættelser?
Søren Steen Arbejdspladser ses landspolitisk som vigtige fx Lindø og Kalundborg. Vestsjælland føler
sig også tilsidesat, måske samarbejdspartner?
Kristian regionen Fokuser på E20
Mogens MN Udnyt aktuel dagsorden til at planlægge egen forsyning sammen med andre kommuner
og også udenfor Fyn. Kan i forestille jer at udnytte omstillingen, som vi ved kommer, til at udnytte
styrker på Fyn fx Samsø/Ærø. Vil Fyn demonstrere en koordineret omstilling?
Jesper Svendborg Vi kigger meget lokalt og konkret – vi skal have Energiplan Fyn omsat til en klog
tilgang
Arne Hvis vi laver storskalaprojekt kan vi måske tiltrække midler til arbejdet?
Mogens MN Unik at I har samlet kommuner og energiselskaber. Det er opgave et at opretholde.
Opgave to er at have det lange lys på ved konkrete beslutninger
Søren Steen Gode potentialer overskudsvarme industri, gas til transport
Hvad skal der ske overfor de fynske MF’ere, Folketinget og regeringen?

Er det ønskeligt og realistisk at Fyn skal sætte grøn omstilling højt på den fynske

dagsorden og hvad kan det evt. give af vækst og udvikling?

TREDJE GRUPPE
Hvordan skal kommunerne i fællesskab styrke infrastruktur og mobilitet?

Hvordan kan kommunerne på Fyn få større andel i de store anlæg?
Røde seler E20 og Timemodel er godt, men vi har skåret for meget i offentlig transport på landet
Hvad skal der ske overfor de fynske MF’ere, Folketinget og regeringen?
Flemming Kjærulf nyborg Nu er vi enige. De fynske MFere er ikke nok, vi skal skabe alliancer:
regionen med, handle med andre MFere
Peter mollerup Kan man overordnet set lave plan for DK i stedet for ”mafia”.
Ung kvinde fra nyborg Vi må se på offentlig transport på Fyn: Tre timer i bus fra Kerteminde til
Fåborg. Eller fra Nyborg til SDU svarer til Nyborg til CBS Kbh. Komite for E20 er godt, et
landsanliggende?
DFer Fåborg Midtfyn fortæl om trængsel på E20,
Anne Møllegård Mortensen Kvinde Fåb Midtfyn: Husk tekst om Alsforbindelsen i strategien. Udnyt
adgang til borgen
Poul Poulsen Assens YY Vi har retningen, hvordan skaber vi handling. Fx adgang til penge for hurtig
udførelse.
Byreg hjemmeside skal opdateres og materiale skal være tilgængeligt for at skabe ejerskab.
Manchester inspirerer/overbeviser om handlemuligheder
Karsten Uno Regionsrådet har brugt meget energi på at samle kommuner om en fælles strategi. Da
pengene er begrænsede skal vi stå sammen. Det er forstyrrende, når fx Alsforbindelse så bliver
spillet ind. Troværdighed ifht borgen er vigtig
Røde seler Vi skal over på grønne løsninger, andre former for transport end dieselbus
Flemming Kjærulf Borgmesterforum skal have handlemuligheder ud over ”egen kommune”
koordinerede indsatser fra eksisterende medarbejdere i de enkelte kommuner
DFer Fåb M Positivt vi arbejder godt sammen
Kvinde Fåb M Godt vi er fundet sammen om at pege på fire prioriteringer – men vil også have lov til
at arbejde for et godt Alsprojekt med udviklingsmuligheder
Røde seler Borgmesterforum skal ville det, vi har penge i kasser rundt omkring. De må ikke blot gå
rundt om grøden
Mogens MN Unik at I har samlet kommuner og energiselskaber. Det er opgave et at opretholde.
Opgave to er at have det lange lys på ved konkrete beslutninger
Karsten Uno Vi må tænke samfundsøkonomisk

Er det ønskeligt og realistisk at Fyn skal sætte grøn omstilling højt på den fynske - dagsorden og
hvad kan det evt. give af vækst og udvikling?

