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FYNSPROJEKTET – STATUS OG ORIENTERING FORUD
FOR KONFERENCEN FYNS FREMTID 2 D. 19. NOVEMBER
Til de deltagende kommunalbestyrelser og udvalget for
regional udvikling – oktober 2012
Fynsprojektet blev igangsat i 2011 som et samarbejde mellem de ni fynske kom
muner, Region Syddanmark og Naturstyrelsen. Det løber til udgangen af 2012 og
formålet er undersøge, hvordan en fælles strategisk og fysisk planlægning kan un
derstøtte og fremme en fælles vækstdagsorden for den fynske byregion.
Ved starten på projektets strategiske del blev den politiske involvering gjort til et
centralt omdrejningspunkt for projektet. I foråret 2012 blev der gennemført en række
drøftelser om projektet i de deltagende byråd og i regionens udvalg for regional ud
vikling. Kommentarer, ideer og forslag til samarbejdstemaer fra disse møder indgik,
sammen med en række baggrundsanalyser, i grundlaget for den første af projektets
to store konferencer – Fyns Fremtid 1, d. 22. maj på Tøystrup Gods. Med ca. 100
deltagende kommunalbestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere blev der
igennem en række workshops sat fokus på, hvilke emner, der med fordel kan sam
arbejdes om for at styrke væksten på Fyn.
Konferencen markerede en bred opbakning til udviklingen af det tværkommunale
samarbejde, og ud af dagens workshops kom en række konkrete, prioriterede for
slag til emner for videre bearbejdning i projektet.
Disse emner blev efter konferencen ordnet i tværgående indsatsområder, der kan
behandles via strategisk og fysisk planlægning, og der blev opstillet fire temaer, der
belyses nærmere i Fynsprojektet:
·
·

Styrkelse af det politiske lederskab og samarbejde på Fyn
Tre tværgående planlægningstemaer:
o Planlægning for fynsk vækst (erhvervsudvikling)  Hvordan en fælles
strategisk og fysisk planlægning kan understøtte og fremme de fyn
ske styrkepositioner og vækstpotentialer – samt understøtte de
vækstindsatser, der er igangsat. I temaet fokuseres der på den
overordnede strategiske ramme for at skabe vækst på Fyn. Dvs.
Fyns rolle i det nationale byhieraki, hvor især fokus på vore unikke
konkurrencemæssige fordele spiller en vigtig rolle. Med afsæt i en
screening af de styrkepositioner og udviklingspotentialer vi har på
Fyn, opstilles tre indsatsområder, hvor det kan give en merværdi for
de fynske kommuner at indlede planstrategiske samarbejder: Energi
og Klimaområdet, fødevareområdet og det rekreative erhvervsom
råde (turisme).
o Bedre tilgængelighed – Hvordan bidrager en forbedret tilgængelig til
vækst og udvikling på Fyn? I temaet arbejdes der med emnerne
Større statslige anlægsinvesteringer til gavn for Fyn, Tværkommu

nale infrastrukturinvesteringer internt på Fyn, Kollektiv trafikbetjening
af ungdomsuddannelsesinstitutioner på Fyn og Digital infrastruktur
på Fyn
o Et godt sted at bo (bosætning)  Hvordan skaber vi grundlag for det
gode liv, så folk vælger at bosætte sig på Fyn – hvordan får vi flere
bosatte og mere attraktive byer. I temaet fokuseres der på et alsidigt
fynsk boligudbud, og på kultur, fritid og oplevelser og natur og land
skab som særlige tiltrækningsparametre
Temaet om politisk lederskab bearbejdes af projektsekretariatet. De tre planlæg
ningstemaer bearbejdes af tre temaarbejdsgrupper, der belyser, hvilke strategiske
og fysiske planer og projekter, det dels giver en øget værdi for de fynske kommuner
at samarbejde omkring, dels kan understøtte udviklingen af vækstpotentialerne på
Fyn. I forbindelse med arbejdet inddrages relevante interessenter og videnpersoner i
forhold til at kvalificere indholdet.
Fynsprojektets aflevering bliver således et strategisk oplæg, der udover anbefalinger
om et styrket politisk samarbejde, indeholder en række konkrete anbefalinger til,
hvilke planlægningssamarbejder, der bør sættes i gang for at understøtte igangvæ
rende eller potentielle vækstindsatser. En central anbefaling bliver, at der udarbejdes
en fælles fynsk planstrategi, der udmelder de fælles politiske visioner for udviklingen
af byregionen Fyn.
Fynsprojektets samlede anbefalinger fremlægges i form af et kortfattet, overskueligt
hæfte, der præsenteres og drøftes ved konferencen Fyns Fremtid 2 d. 19. no
vember kl. 15 – 20 på Hotel Svendborg, hvor de fynske politikere og andre nøgle
aktører er inviteret, og hvor bl.a. miljøminister Ida Auken og bestyrelsesformand for
LORC Poul Nyrup Rasmussen bliver oplægsholdere.
På baggrund af konferencen vil Fynsprojektets strategiske oplæg blive rettet til og
efterfølgende blive udsendt til byrådenes godkendelse i starten af 2013.

