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Fyn arbejder sammen
Roller i samarbejdet
Borgmestre
Byrådene på Fyn

Udvalgsformænd
De fynske fagudvalg

Byrådsmedlemmer
Udvalgsmedlemmer

Spørgsmål 1

Borgmesterforum
Interessevaretagelse overfor staten
De Fynske MF´ere
Strategi Fyn
?
?
Fagkomiteer for hele Fyn
Faglig indsigt
Udpege fælleskommunale indsatser
Prioritere og koordinere med kommunale budgetter
Bedre og billigere løsninger for kommuner på Fyn
?
?
Gøre kommunale indsatser mere effektive
Øget viden om fynske samarbejder
Lokal kontakt til gavn for hele Fyn Nyhedsbreve
og deltagelse i konferencer
?
?

Hvad er byrådenes roller?

Politisk Lederskab
•

Fra lokal til regional

•

Tale Fyn op

•

Bakke op om fælleskommunale løsninger

•

Unde hinanden vækst og udvikling

•

Finde sammenhænge på tværs på Fyn

•

Bedre og billigere (og med større effekt) i fællesskab

•

?
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Hvad er politikernes opgave?
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Fyn samarbejder i Fagkomiteer
Forslag fra Borgmesterforum

Forslag om fagkomiteer

Det foreslås at danne fagkomiteer, der vil styrke den
fagpolitiske styring (herunder prioritering) i
indsatserne samt øge ejerskab til de fælles fynske
indsatser.
Det foreslås, at hver fagkomité består af 5-10
udvalgsformænd/næstformænd fra kommunerne.
Derudover suppleres med private og offentlige
repræsenanter, der bidrager med faglig kvalificering
og styrker samarbejdet mellem offentlige og private.
Etableringen af fagkomiteer bygger på gode erfaringer
indenfor beskæftigelsesområdet, (”Beskæftigelsesforum
Fyn”) og inden for det tekniske område med
forsøgsvis styring af de detaljerede indsatser på
infrastruktur-området i KTC-netværket (Fyns
tekniske direktører) og det tilknyttede
”politikermøde” med udvalgsformændene på Fyn.

FA

KT
A

Der foreslås etableret i alt tre komiteer:
• Fagkomité for Arbejdsmarked & Uddannelse, Fagkomité for Bosætning & Attraktivitet og Fagkomité for Infrastruktur & Mobilitet
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Fyn jagter væksten

De vigtige alliancer

Strategi Fyn 2018-21

•

Virksomheder og brancheorganisationer

Arbejdsmarked
og Uddannelse

Stærke fynske vækstbrancher
Alle fynboer i arbejde
Fyn uddanner sig til fremtiden
Moderne erhvervsservice

•

Arbejdsmarkedsorganisationer

Bosætning
og Attraktivitet

Fyn skal tiltrække hele Danmark
Attraktive bymiljøer på hele Fyn
Levende lokalmiljøer på hele Fyn
Kultur- og Friluftsliv i særklasse
Bedre og billigere løsninger for

•

SDU, UCL/EAL, Tekniske skoler og øvrige

Infrastruktur
og Mobilitet

Fyn forbinder Danmark
Den mobile fynbo
Grøn omstilling på Fyn
Mobildækning og bredbånd
Infra
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Kulturinstitutioner på Fyn

•

Andre ?

•
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Hvad skal igangsættes først?

Hvad er politikernes opgave?

- peg på 3-4 aktuelle og vigtige indsatser i Strategi Fyn 2018-21
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Fynske organisationer
Byregion Fyn
Borgmesterforum Fyn
Kommunaldirektørforum Fyn
De fynske MF´ere
Strategi Fyn 2018-21
Fælles fynske indsatser

EN DEL AF UDVIKLING FYN

Udvikling Fyn
Odense Robotic
Destination Fyn
Fyns Maritime klynge
Sport Event Fyn
Food Fyn
Miljøforum Fyn
Øvrige org.
Film Fyn
Byg til Vækst
Havørred Fyn
Kulturregion Fyn
Geo Fyn

Aktuelt
Ændringer i
Erhvervsfremmesystemet

Lovforslag
Hvad betyder det for Fyn?

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats
Digital erhvervsfremmeplatform
10-12 nationale klynger
Et mindre antal startup klynger

Silkeborg

Syddansk Vækstforum nedlægges
Erhvervshuse (Fyn i Odense)
Regionale kapitler – rammer for kommunal erhvervsudvikling på Fyn

(Robotter?)
(Droner?)
Vejle
Odense og Haderslev
Erhvervshus Fyn
Udvikling Fyn
Fyn?

15-25 destinationer for turisme i DK
Kommunal erhvervsservice

I kommunerne
Virksomheder i egen kommune

Spørgsmål 1
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Er fremtiden mange små organisationer
– eller èn stor på Fyn?

Hvordan kan Fyn spille med på
de nye muligheder?
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Fyn samarbejder i Fagkomiteer

MODEL 1 - SAMARBEJDSAFTALER/FAGKOMITEER

Administrativ
styring

Kommunaldirektørforum
Byregion Fyn - sekretariatet

Bestyrelse Udvikling Fyn

Fem bestyrelser/styregrupper

(Udvikling Fyn Komplementar)

Fagkomité (Udv.)
Arbejdsmarked & Udd.

Fagkomité (Udv.) Fagkomité (Udv.)
Bosætning & A�rak�vitet

Infrastruktur & Mobilitet

UAS
Denmark

Havørred
Fyn

Byg �l
Vækst

Film Fyn

Kulturregion
Fyn

Geo Fyn

Mobil og bredbånd

Sport Event
Fyn

Energiplan/Grøn oms�lling

Odense
Robo�cs

Infrastruktur

MiljøForum
Fyn

Kultur og frilu�sliv

Fyns Mari�me
Klynge

Bymiljø og lokalområder

Food
Fyn

Øget bosætning på Fyn

Des�na�on
Fyn

Erhvervsservice

Strategi Fyn
2018-21

Uddannelse

Øvrige organisa�oner

Borgmesterforum har på sit møde
den 19. april 2018 peget på denne
Model 1, som et godt bud på et første
skridt til styrket samarbejde mellem
de fynske organisationer.

Beskæ�igelse

• Fagkomiteer i Byregion Fyn
til prioritering og styring af de
fælleskommunale indsatser

Borgmesterforum

Politisk styring

• Samarbejdsaftaler mellem
de fynske organisationer
om opfyldelse af Strategi
Fyn 2018-21

Politisk styring

Model 1:
Samarbejdsaftaler og Fagkomiteer

Bosætning & A�rak�vitet
Infrastruktur & Mobilitet
5-10 kommuner

8-10 kommuner

9-10 kommuner

KT
A

Ejerforhold

FA

På længere sigt kan der blive tale
om egentlige sammenlægninger af
de mange små organisation i en
samlet enhedsorganisation.

Indsatser

Arbejdsmarked & Udd.
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Bilag 2d

Samarbejde på Fyn
Fynske kommuners deltagelse
i fælles fynske organisationer

FA

Resuméet:
De 10 fynske kommuner arbejder sammen i mange forskelle tværkommunale organisationer om forskellige
indsatsområder. Oversigten viser at de Fynske kommuner er enige om at samarbejde om godt 80% af de
indsatsområder, der er formaliseret i tværgående organisationer.
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Oversigten viser at de Fynske kommuner
er enige om at samarbejde om godt 80%
af de indsatsområder, der er formaliseret
i tværgående organisationer.
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Forslag om fagkomiteer
• Fagkomité for Arbejdsmarked & Uddannelse
• Fagkomité for Bosætning & Attraktivitet
• Fagkomité for Infrastruktur & Mobilitet

Forslag fra Borgmesterforum
Det foreslås at danne fagkomiteer, der vil styrke den fagpolitiske styring (herunder prioritering) i indsatserne samt øge ejerskab til de fælles fynske indsatser.
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forsøgsvis styring af de detaljerede indsatser på infrastruktur-området i KTC-netværket (Fyns Tekniske direktører) og det tilknyttede ”politikermøde” med
udvalgsformændene på Fyn.
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Det foreslås, at hver fagkomité består af 5-10 udvalgsformænd/næstformænd fra kommunerne. Derudover suppleres med private og offentlige repræsenanter, der
bidrager med faglig kvalificering og styrker samarbejdet mellem offentlige og private.

