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Velkommen til Fyns Fremtid 9
Velkomst ved borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune

Velkommen til Fyns Fremtid 9 konference her i Bogense. Håber nogle af
Jer fik lejlighed til en rundvisning i vores dejlige by og havn. Det er
glædeligt at se så mange af jer, og særligt er det glædeligt, fordi det er
første gang vi som fynske byråd er samlet efter valget.
Der er tre gode grunde til at mødes i dag. For det første er der mange ny
ansigter – hele 38 procent nye byrådsmedlemmer har Fyn fået ved
seneste valg. I skal kende de fælles fynske dagsordener.
For det andet har vi alle sammen netop haft Strategi FYN 2018-21 til
endelig godkendelse, og det er med glæde, at vi i dag kan præsentere
den nytrykte og endeligt vedtagne strategi. Hermed har Fyn – og de ni
fynske kommuner i Byregion FYN – fået et strategisk grundlag for at
søsætte fælles handlinger over de kommende 4 år i tre strategiske spor:
Arbejdsmarked & uddannelse, Bosætning & Attraktivitet, Infrastruktur &
Mobilitet. Vi har Region Syddanmark med ombord i de kommende års
arbejde, og derfor er de også med i dag. Ligesom vi har et par fynske
MF´ere til stede, som vi jævnligt drøfter fynske anliggende med.
For det tredje har vi ganske enkelt grund til at mødes, fordi vi skal
udfordre hinanden på, hvordan vi fortsat bliver et stærkere Fyn og i sidste
ende stærkere kommuner.

Gode råd fra Trekantområdet

Fokus på at løse fælles udfordringer
En klar vision
Fokus på det I er gode til - brug det aktivt
Hvad giver mening at løse fælles? Og hvad skal holdes
udenfor?
Være konkrete - lettere at vinde opbakning
Skab værdi for borgere og virksomheder – lad
være med at bygge luftkasteller
Public Affairs: Brug den fælles stemme, når det
giver mening – F.eks. 3. spor på E20
Respekter at I også kæmper for jeres egne sager
– og nogle gange har forskellige interesser
Brug samarbejdet som et netværk, og løs
problemerne når de opstår i de konstellationer,
der giver mening

Tale ved Jacob Bjerregaard, Borgmester i Fredericia

ORDEN I EGEN KOMMUNE
Fælles politisk fodslag
En klar vision
Inddragelse af alle aktører
Understøtte bredt samarbejde med borgere, virksomheder og
civilsamfund
Fokus på fælles mål
Skab win-win situationer

TREKANTOMRÅDET
HER FUNGERER SAMARBEJDET!

FYN OG TREKANTOMRÅDET ET STÆRK SAMARBEJDE SOM
MODPOL TIL KBH OG ÅRHUS

Invitation i talen fra Jacob Bjerregaard til
samarbejde mellem Fyn og Trekantområdet

Danmarks produktionscentrum
Tiltrækning af nye borgere
Tiltrækning og fastholdelse af experts
Tiltrækning af nye virksomheder
Kultursamarbejde – Trekantområdets festuge
Tiltrækning af store sportsarrangementer –
VM i Orienteringsløb 2020
Fælles kommuneplaner
Fælles indgang til jobcentre for virksomheder
Samarbejde om iværksætteri

WORKSHOPS – 3 runder á 20 min.

De fynske byråd udforsker de fælles fynske udfordringer

Konklusioner på politiske workshops
Workshop 1

Politisk lederskab (fælleskommunalt samarbejde)
Effektivitet, tillid og tale godt om Fyn
Hele byrådet skal med
Udvalgsformænd og fagudvalg skal have en større rolle

Workshop 2

De fynske vækstmuligheder
Fokus på vækstbrancher
Strategi Fyn 2018-21 sætter retningen
Gode rammebetingelser for bosætning og erhvervsudvikling

Workshop 3

Nye organisatoriske rammer?
En forenkling og effektivisering er ønsket
Organisation skal give synergi og merværdi
Den rigtige balance mellem små organisationers specialisering
og en samlet organisations fordele skal findes

Paneldebat om politisk lederskab
Politisk lederskab, når det er bedst

Troels Meulenberg:
”Tak for invitationen, ser frem til en debat om et emne, der
interesserer mig meget (Politisk Lederskab).
Vi vil i god demokratisk samtale forsøge at belyse emnet
”Politisk lederskab, når det er bedst” og starte en debat
med jer i salen, som står med et politisk ansvar for det
fælleskommunale samarbejde på Fyn i denne
byrådsperiode. Vi ved, at I lige har siddet i workshop og
gruppesamtaler om emnet og glæder os til den
efterfølgende debat.

Troels Meulenberg

Vi har valgt at angribe emnet an fra forskellig side:
Jens Heimburger kan sige noget om, hvad en erfaren
mand fra det private danske og globale erhvervsliv og
organisationsverdenen har af forventninger til offentligt
politisk lederskab
Pia Heike Johansen er fra forsker- og vidensverdenen og
vil bidrage med, hvordan viden og forskning kan og bør
blive brugt som støtte og inspiration til udvikling af det
politiske lederskab.

Pia Heike Johansen

Og endelig vil den erfarne kommunale og regionale
politiker og tidligere borgmester i Thisted Lene
Kjeldgaard dele sine erfaringer fra det nordjyske politiske
kommunesamarbejde og give råd om god praksis og de
mest oplagte faldgruber.”

Lene Kjeldgaard

Jens Heimburger

Fra salen

Fra konferencen
Lydhørhed
Engagement
Godt humør

Fællesspisning og
musik

