STYRK FYN

Fyns Fremtid 9 konference - Støberiet, Bogense
12. juni 2018, kl. 15.45 - 20.00
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Hovedoplæg v/ Jacob Bjerregaard

Kommunernes rolle
i vækst og udvikling
Lille sal, kl. 16:10 -16:30

Fyn og Trekantområdet
- venner eller fjender?

Hvordan samarbejder kommunerne i Trekantområdet, kan vi lære af
hinanden, og er der samarbejdspotentialer på tværs af business regions?
Gode sambejdsevner og et stærkt politisk lederskab er grundforudsætninger, når
kommuner i dag samarbejder professionelt om vækst og udvikling i subregionalt regi.
Fredericia Kommune har, som en del af Trekantområdet, øvet sig i business-regionalt
samarbejde igennem en årrække, og samarbejdet står i dag med et skarpt erhvervsmæssigt brand. Kommunesamarbejder kan nemlig noget særligt. Vi kan lære af
hinanden og måske endda udvikle samarbejdsrelationerne over Lillebælt med det
bedste fra Trekantområdet og den spændende nye udvikling, der er i gang på Fyn.
Borgmester i Fredericia Kommune Jacob Bjerregaard giver sine perspektiver på,
hvordan kommunerne lykkes med tværkommunale opgaveløsninger, og trækker på
sin erfaring fra Trekantområdet og som formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Kort om Jacob Bjerregaard
Jacob Bjerregaard (S) har været Borgmester i Fredericia siden 2014. Samtidig sidder Jacob i KL’s
bestyrelse, hvor han er formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.
Inden Jacob blev borgmester var han medlem af Folketinget fra september
2011. Her bestred han posten som udlændinge- og integrationsordfører for
Socialdemokratiet.
Jacob er uddannet Cand.scient.pol. fra Københavns universitet fra 2007 og
indledte sin politiske karriere som forbundsformand for DSU. Herefter
underviste han på handelsgymnasiet i international økonomi og arbejdede
med kommunikation og rådgivning i HK samt professionshøjskolen Metropol.
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Program
15.00

By og havn ved Kattegat (tilvalgsmulighed)
Byvandring v/ Museumsinspektør, Palle Petersen
Velkomstmusik v/ Knud ”Skæg” og band på kajkanten

15.45

Indtjekning

16.00

Velkomst
v/ borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune

16.10

Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune og
formand for Miljø- og Forsyningsudvalget, KL
• Kommunernes rolle i vækst og udvikling (Business Regions)
• Politisk lederskab i fælleskommunal opgaveløsning

16.30

Pause - gå til workshops i store sal

16.50

WORKSHOPS: De fynske byrådsmedlemmer kvalificerer Strategi FYN 2018-21
3 STYRK FYN workshops faciliteret af de fynske borgmestre
STYRK FYN 1: Politisk lederskab - for fælleskommunalt samarbejde
Udfordringerne i det politiske lederskab.
Rollerne som Byrådsmedlem, Udvalgsformand og Borgmester
STYRK FYN 2: Tre fynske vækstmuligheder
Arbejdsmarked og Uddannelse - Bosætning og Attraktivitet - Infrastruktur
og Mobilitet - Forudsætninger for succes og skabelse af gode alliancer
STYRK FYN 3: Nye rammer for det fælles fynske samarbejde?
Nye former for samarbejde mellem de fynske organisationer
Fokus på- og sammenhold om Strategi FYN 2018-21

18.15

Pause - gå til lille sal

18.30

Paneldebat: Politisk lederskab, når det er bedst
Lene Kjeldgaard Jensen, tidl. Borgmester i Thisted og fmd. Business Region North
Jens Heimburger, erhvervsmand og bestyrelsesformand, Udvikling Fyn
Pia Heike Johansen, Forsker SDU, Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi
S p ø r gs
Ordstyrer: Troels Myhlenberg
m

19.30

Middag og networking
Fællesspisning
Musik på havneområdet v/ Knud ”Skæg” og band

ål
f r a s al
og
wo r k s h
o ps

3

Workshops

Strategi Fyn er vedtaget
- hvordan skaber vi de bedste resultater?
Store sal, kl. 16:50 -18:15

Strategi FYN 2018-21 er i juni 2018 endeligt godkendt af de fynske kommuner.
Fyn har hermed fået et nyt strategisk grundlag for at skabe fælles udviklingsprojekter,
der kommer hele Fyn til gode.
Men hvordan sikrer vi de bedste resultater? Hvem føler ejerskabet, hvem tager lederskab, og hvilke roller kan vi hver især påtage os på de fælles fynske dagsordener? Og
har vi den rigtige organisering af samarbejdet, eller kan det gøres smartere og bedre?
Deltag i tre forskellige temaworkshops og vær med til at udfordre dig selv, dine
fynske byrådskollegaer og Byregion Fyn som organisation.

W1

Politisk Lederskab
– for fælles fynsk samarbejde
Tydeligt politisk lederskab er afgørende for Fyns samlede udvikling, og en
forudsætning for, at Fyn fortsat lykkes med tværkommunal strategi og handling.
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?

Hvad er vigtigt i politisk lederskab i tværkommunalt samarbejde?

?

Er der forskellige roller som byrådsmedlemmer, udvalgsformænd
og borgmestre?
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W2

Tre fynske vækstmuligheder
– for fælles fynsk samarbejde
Fyn vil i regi af Strategi FYN 2018-21samarbejde om Arbejdsmarked & Uddannelse,
Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet

W3

?

Hvad skal kommunerne gøre i fællesskab for, at Fyn lykkes med vækst
og udvikling på Fyn?

?

Hvordan skabes de rigtige alliancer om vækst på Fyn?

Nye rammer?
- For fælles fynsk samarbejde
Fyn har i dag en række fælles fynske organisationer, der ver i sær bidrager til at
løfte de fynske vækstdagsordener.

?

Har Fyn fortsat brug for flere små og specialiserede organisationer som i
dag, eller er der brug for at udvikle en samlet og koordinerende organisation
for hele Fyn?

?

Skal der mere - eller andet - til for at fremme fokus og sammenhold om
Strategi FYN 2018-21?
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Paneldebat

Politisk lederskab,
når det er bedst
Kl. 18.30 -19.30, lille sal

Erhvervsmanden, politikeren og forskeren
Stærkt politisk lederskab er en forudsætning for, at Fyn lykkes med
tværkommunal strategi og handling, men hvad er formlerne på succes?
Deltag i paneldebatten, hvor vi udfordrer en erhvervsmand, en forsker og
politiker på, hvordan stærkt politisk lederskab ser ud.
Jens Heimburger, Adm. Direktør og bestyrelsesformand for Udvikling Fyn
Jens Heimburger er administrerende direktør og hovedaktionær i Dansk
Generationsskifte A/S, som investerer i små og mellemstore virksomheder.
På Fyn drejer det sig bl.a. om virksomhederne Nord Tech A/S, Falcon Lifts
A/S og Australian Bodycare ApS. Bestyrelsesformand for Udvikling Fyn. Er
uddannet hos A.P. Møller og har endvidere været politisk aktiv og var medlem
af Folketinget 1998-2000 for Det Konservative Folkeparti.

Lene Kjeldgaard Jensen, byrådsmedlem (C) og tidligere formand for
Business Region North
Borgmester i Venstre i Thisted fra 2010 – 2017, og tidligere formand for
Business Region North (BRN) og væksthus Nordjylland. Lene Kjeldgaard er
uddannet revisor, og har været økonomichef i en fiskeeksportvirksomhed i
Hanstholm samt underviser ved Handelsgymnasiet EUC Nordvest i Thisted
– et job hun vender tilbage til i det kommende skoleår. Er for øjeblikket ved
at tage en bestyrelsesuddannelse. Lene sad i Regionsrådet i Nordjylland, fra
2006-2009, og er i dag 2. viceborgmester for Det Konservative Folkeparti i
Thisted kommune.
Pia Heike Johansen, forsker, SDU
Lektor på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
Pia har en kandidatgrad i sociologi og en Phd grad i uformel interaktion og
læring. Hun har forsket i hverdagsliv på landet i 18 år og indgående viden om
lokale processer og fællesskaber samt forholdet mellem land og by.
Pia har arbejdet med forskellige temaer inden for landdistriktsudvikling; af
eksempler kan nævnes: arbejdsimmigranters betydning på landet, lokale
fødevarer og land-by relationer samt betydningen af forskellige typer af
mødesteder. Pia koordinerer de tværfaglige forskningsprojekter om effekter
af multifunktionel jordfordeling, Organisering af friluftslivet på landet og
Livskvalitet i yderområder og landdistrikter.
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Hvad er godt politisk lederskab?
Erhvervsmanden:

”I relation til erhvervsudvikling, så er der brug for visionære politikere, der ikke
lader sig friste af små og kortsigtede gevinster. Stærkt politisk lederskab er at
tænke langsigtet, at tænke på at skabe fornuftige rammer for erhvervslivet er det
primære, og så i øvrigt ikke lade det offentlige drive virksomhed som kan gøres
bedre af private.”
Politikeren:

”Stærkt politisk lederskab er at have en vision for hvor samfundet skal bevæge sig
hen, og at kunne kommunikere og skabe følgeskab til visionen. Det er at skabe og
udvikle politisk samarbejde og politiske fællesskaber, rumme forskelligheden og
respektere andres politiske projekter, og skabe konkrete politiske resultater, der
understøtter visionen, i et åbent og gennemsigtigt beslutningsmiljø”
Forskeren:

Godt politisk lederskab er at skabe rammer, der giver ansatte, medlemmer og
borgere mulighed for at tænke nye tanker og at bygge bro mellem forskellige typer
af viden. Både viden, der går på tværs af fagområder og viden der baserer sig på
forskellige erfaringer.

Ordstyrer: Troels Myhlenberg, Studievært på TV2 News
Troels Mylenberg er studievært på TV2 NEWS, tidligere mangeårig ansvarshavende chefredaktør og direktør i Jysk Fynske Medier og Fynske Medier
- Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Også tidligere leder af journalistuddannelsen på SDU, forstander på Vallekilde Højskole og redaktør og reporter
på bl.a Weekendavisen og Berlingske. Forfatter til en række bøger om politik,
medier og fodbold.
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Byvandring v/ Museumsleder Palle Petersen

By og havn
ved Kattegat
Kl. 15.00-15.45, afgang fra Støberiet

Byvandringen starter på Bogense Gl. Havn. Herfra følger vi Bybækken til Jernbanegade.
Vi får Mannekens historie og går videre forbi Bogense kirke hen til Bogense torv – et
af Danmarks smukkeste.
Videre forbi det gamle rådhus, ned ad det brolagte stræde, Rådhusstræde, til Adelgade,
hvor vi følger hovedgaden til havnen.
På turen fortælles den gamle købstad Bogenses historie i korte træk samt historien
om nogle af de bygninger og personer, der har skabt og præget byens historie, inden
vi igen afslutter turen ved udgangspunktet ved Bogense Havn. Museumsleder Palle E.
Petersen er guide og historiefortæller på turen, som varer ca. tre kvarter.

Fællesspisning
- med musik v/ Knud ”Skægs”
Musikforsyning
Kl. 19.30-20.00
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Verner Lindegård,
Knud ”Skæg” Jørgensen,
Alex Knudsen
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