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1. Godkendelse af referat fra BMF-mødet den 3. oktober 2017

Referatet fra 3. okt. 2017 godkendt uden bemærkninger
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2. Strategi FYN 2018-21
Sagsresumé
På baggrund af den politiske høring af Strategi FYN 2018-21 i november-december 2017, foreligger nu
en hvidbog med sekretariatets bemærkninger og indstillinger til indarbejdelse af kommunernes
respektive høringssvar (bilag 1). Endvidere foreligger et – på baggrund af hvidbogen - revideret forslag
til Strategi FYN 2018-21. Der noteres en overordnet tilfredshed med forslaget til Strategi FYN 201821, hvor hovedparten af bemærkninger er detailrettelser, der kan behandles uden omfattende betydning
for strategiens nuværende forslag til udfordringer, handlinger og mål.
Sagsfremstilling
Strategi FYN 2018-21 har i november-december 2017 været i politisk høring i de fynske kommuner.
Sekretariatet har modtaget 8 individuelle kommunale høringssvar (bilag 2) samt et høringssvar fra
Beskæftigelsesforum Fyn.
Kerteminde Kommune afgiver høringssvar d. 22.2, hvorfor dette ikke er medtaget i
hvidbog/indskrevet i den reviderede Strategi Fyn 2018-21. Sekretariatet har systematiseret og behandlet
samtlige høringssvar i en hvidbog. Herudover har Region Syddanmark fået Strategi FYN 2018-21 i
høring i Udvalget for Regional Udvikling d. 19. februar og på regionsrådsmøde d. 19. marts.
Sekretariatet noterer sig, at der er overvejende tilfredshed med- og opbakning til forslaget til Strategi
FYN 2018-21, og vurderer, at de i alt 48 bemærkninger til Strategi FYN 2018-21, for det meste uden
problemer kan indarbejdes i Strategi FYN 2018-21. Bemærkningerne er således primært forslag til tekstog grafikrettelser på detailniveau, mens kun meget få bemærkninger giver anledning til omstrukturering
og reel revidering af forslag til Strategi FYN 2018-21 (bilag 3).
Hvidbogen er opdelt og systematiseret i 7 afsnit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Overordnede bemærkninger (kommentar 1-7)
Styrk FYN (kommentar 8-10)
Arbejdsmarked & Uddannelse (kommentar 11-23)
Bosætning & Attraktivitet (kommentar 24-26)
Infrastruktur & Mobilitet (kommentar 27-43)
Kommunikation & Dialog, kommentar 44
Organisation & Partnerskab, kommentar 45-48

Selvom hvidbogen ikke er godkendt af BMF har sekretariatet på baggrund af hvidbogen (og
Sekretariatets nuværende indstillinger til ændringer) foretaget en tilretning af Strategi FYN 2018-21.
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Indstilling
Kommunaldirektørforum indstiller til Borgmesterforum,
-

at godkende Sekretariatets bemærkninger/indstillinger i hvidbogen som grundlag for tilretning
af Strategi FYN 2018-211.
at det reviderede oplæg til Strategi FYN 2018-21 med indstilling om at fremsende Strategi FYN
2018-21 til endelig godkendelse i kommunerne.

Beslutning
BMF godkendte Sekretariatets bemærkninger/indstillinger i hvidbogen i forbindelse med tilretningen af Strategi FYN
2018-21 – Der udestår dog forsat, at høringssvarene fra Kerteminde Kommune indarbejdes i hvidbogen og efterfølgende i
Strategi FYN 2018-21. Kerteminde Kommune fremsender høringssvar til sekretariatet umiddelbart efter behandlingen i
byrådet. Herefter indarbejder sekretariatet høringssvarene i hvidbogen og tilretter Strategi FYN 2018-21, hvor
høringssvarene giver anledning hertil. Herefter sendes den reviderede Strategi FYN 2018-21 til kommentering til BMF
og KMDF, hvorefter Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i byrådene.

Bilag
Bilag 1: Hvidbog med bemærkninger og indstillinger
Bilag 2: Kommunernes individuelle høringssvar
Bilag 3: Forslag til Strategi FYN 2018-21 (revideret på baggrund af Hvidbog)

Med forbehold for, at behandling og indarbejdning af Kerteminde Kommunes høringssvar efterbehandles på et senere
tidspunkt (evt. pr mailkorrespondance).
1
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3. Organisationsændring - Det fælles fynske Tværkommunale samarbejde
Sagsresumé
På baggrund af beslutningen på seneste KMDF, hvor det blev aftalt, at KMDF-arbejdsgruppen og
sekretariatet skulle udarbejde oplæg til en kommende organisationsændring, foreligger et notat med
forslag til modeller til drøftelse og videre behandling i BMF.
Sagsfremstilling
Med Strategi FYN 2018-21 ventes de fynske byråd at vedtage en strategi, som sætter kursen for de
kommende års samarbejde om nye handlinger, der skal udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe
flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur. Som et led i Strategi
FYN 2018-21 skal der udvikles en ny organisering, som tydeliggør arbejdsdelingerne mellem de fynske
organisationer og som forløser samarbejdspotentialer, styrker eksekveringsevnen og udnytter
synergieffekter.
På baggrund heraf besluttede kommunaldirektørforum den 14. november 2017 at igangsætte et arbejde
med at fastlægge de grundlæggende principper for den kommende organisationsændring, hvor der
særskilt tages stilling til problematikken omkring én fælles ejerkreds kontra den eksisterende
organisering.
Målene for en kommende organisationsændring er følgende:
1. Der skal sikres størst mulig kvalitet (bedre og smartere løsninger) i det fælles fynske vækstog udviklingsarbejde.
2. Der skal skabes et styrket politisk ejerskab (i udvalg og byråd) og administrativ forankring
(fagdirektører- og chefer).
3. Der skal udvikles en transparent og eksekverende organisation.
4. Der skal ske en effektivisering af det tværgående samarbejde mellem fynske organisationer
og en styrkelse af samarbejdet med eksterne partnere.
5. Tale med én fynsk stemme og synliggøre resultater internt og eksternt.
Det er samtidigt afgørende, at organisationsændringen skaber den størst mulige grad af synergi ved at
udnytte de eksisterende samarbejder bedre, ved at skabe nye koblinger og ved at tilrettelægge det
fremtidige arbejde på en måde, hvor der ikke skabes siloer.
Der er i regi af arbejdsgruppen afholdt udviklende møder (december og januar), hvor Udvikling Fyn
har deltaget.
Sekretariatet for Byregion Fyn har på den baggrund udarbejdet vedlagte notat og forslag til modeller for
en kommende organisationsændring.
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Indstilling
Kommunaldirektørforum indstiller til Borgmesterforum,
-

at drøfte notatet og de fremsendte forslag til modeller

-

at bede KMDF udarbejde et forslag til et beslutningsgrundlag for den kommende
organisationsændring af det fælles kommunale samarbejde (prioriteret model og forslag til
proces), til næste møde i Borgmesterforum den 19. april 2018

Beslutning
Efter præsentationen af de 3 modelforslag, var der en drøftelse, hvor alle borgmestre udtrykte enighed om, at afsættet for
det videre samarbejde for det fremtidige fynske samarbejde med fordel kunne tage udgangspunkt i model 1.
På den baggrund blev det besluttet, at KMDF i samarbejde med sekretariatet arbejder videre med et oplæg for, hvorledes
model 1kan indarbejdes og en nærmere beskrivelse af, hvordan de foreslåede fagkomiteer sammensættes, herunder hvilke
kompetencer komiteerne skal have. Derudover udarbejdes et økonomisk oplæg for gennemførelsen af organisationsændring
og den kommende omprioritering. Endelig udarbejdes et forslag til hvordan en samarbejdsaftale kan udfoldes.

Bilag
Bilag 4: Notat for organisationsændring af det fælles fynske samarbejde
Bilag 5: Forslag til modeller
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4. Udpegning af bestyrelses- styregruppemedlemmer til
a)
b)
c)
d)
e)
f)

AMU-FYN
HF-VUC FYN
Miljø Forum Fyn
Sport Event Fyn
Byg til Vækst
Hospice Fyn

a. AMU-FYN - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
Sagsresumé
AMU-FYN anmoder Borgmesterforum om at udpege ét medlem til bestyrelse for de næste 4 år.
Sagsfremstilling
Ifølge AMU-FYN vedtægter skal der pr. 1. maj 2018 udpeges en ny bestyrelse. De fynske kommuner er
via Borgmesterforum berettiget til at udpege ét medlem.
AMU-FYN ønsker derfor, at Borgmesterforum udpeger ét medlem til AMU-FYNs bestyrelse.
Nuværende bestyrelsesmedlem er borgmester Peter Rahbæk Juel
Indstilling
KMDF indstiller til Borgmesterforum
- at udpege ét medlem til AMU-FYNs bestyrelse.
Beslutning
BMF udpegede formanden for beskæftigelsesudvalget Vibeke Ejlersen (A) Nyborg Kommune
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b. HF og VUC Fyn – udpegning af bestyrelsesmedlem
Sagsresumé
HF og VUC Fyn anmoder Borgmesterforum om at udpege ét medlem til sin bestyrelse.
Sagsfremstilling
Ifølge HF og VUC Fyns vedtægter skal der pr. 1. maj 2018 udpeges en ny bestyrelse.
De fynske kommuner er via Borgmesterforum berettiget til at udpege ét medlem til bestyrelsen.
HF og VUC Fyn anmoder derfor Borgmesterforum om at udpege ét nyt medlem til HF og VUC´s
bestyrelsen for perioden 2018-21.
Indstilling
KMDF indstiller til Borgmesterforum
-

at udpege ét medlem til bestyrelsen

Beslutning
BMF udpegede Borgmester Ole Wej Petersen (A), Ærø Kommune
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c. MiljøForum Fyn - udpegning af bestyrelsesformand
Sagsresumé
Borgmesterforum anmodes om at udpege en formand til bestyrelsen for MiljøForum Fyn. Ifølge
vedtægterne udpeges formanden af borgmesterforum og blandt de fynske borgmestre eller rådmænd
fra Odense Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med en næstformand fra de private
medlemmer.
Sagsfremstilling
MiljøForum Fyns bestyrelse foreslår på foreningens generalforsamling d. 5. februar 2018 at foreningen
afvikles til fordel for etableringen af et fælles forretningsområde i Udvikling Fyn. Forslaget er resultatet
af et stadig intensiveret samarbejde mellem MiljøForum Fyn og Udvikling Fyn, som harmonerer dårligt
med krav til regnskabsaflæggelse og entydig opgave- og ressourcefordeling.
Ændringen begrænser hverken virksomhedernes eller kommunernes engagement og indflydelse i
MiljøForum Fyn, men skaber et stærkere grundlag for at udvikle organisationen og dens tilbud til
fynske virksomheder. Udvikling Fyn fortsætter således driften af MiljøForum Fyn med den nuværende
strategi og mission, og der indsættes en styregruppe med repræsentation omtrent som den nuværende
bestyrelse – herunder en formand udpeget af borgmesterforum. Herudover udpeger Teknik- og
Miljøudvalgsformændene en repræsentant til styregruppen.
En udpegning af formand vil således være gældende uanset vedtagelsen af forslaget på
generalforsamlingen, og vil være gældende for en kommunal valgperiode.
Indstilling
KMDF indstiller til Borgmesterforum
-

at udpege én af de fynske borgmestre eller en rådmand fra Odense Kommune som
bestyrelsesformand for MiljøForum Fyn for den næste 4-årige periode.

Beslutning
BMF udpegede Borgmester Kenneth Muhs (V), Nyborg Kommune
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d. Sport Event Fyn - udpegning af 2 styregruppemedlemmer

Sagsresumé
Borgmesterforum anmodes om at udpege 2 medlemmer til Sport Event Fyns styregruppe. Ifølge
vedtægterne udpeges de 2 medlemmer for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.
Sagsfremstilling
Det har været praksis, at formanden udpeges blandt de private medlemmer, mens den ene af de af
borgmesterforum udpegede medlemmer har fungeret som næstformand.
Sport Event Fyn anbefaler, at medlemmerne, som Borgmesterforum udpeger, findes blandt de fynske
borgmestre og rådmænd, da det giver styregruppen den nødvendige, politiske tyngde. Det anbefales
desuden, at en repræsentant fra Odense Kommune udpeges som det ene medlem, da Odense
Kommune med afsæt i en substantiel, supplerende egenfinansiering har en anseelig andel af de større
events.
Styregruppen konstituerer sig efterfølgende med en formand og næstformand.

Indstilling
Det indstilles til Kommunaldirektørforum:
-

at Kommunaldirektørforum anbefaler Borgmesterforum at udpege to medlemmer af de fynske
borgmestre eller en rådmand fra Odense Kommune til Sport Event Fyn styregruppe

Beslutning
BMF udpegede Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune og Borgmester Bo Hansen (A), Svendborg Kommune
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e. Byg til Vækst
Sagsresumé
Byg til Vækst skal ifølge deres vedtægter have udpeget to bestyrelsesmedlemmer til Byg til Væksts
bestyrelse samt to suppleanter af Borgmesterforum for den næste fireårige periode.
Sagsfremstilling
Der skal udpeges en repræsentant blandt borgmestrene i Borgmesterforum Fyn samt én suppleant samt
én formand fra et af beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalgene og én suppleant fra én af
medlemskommunerne.
I den seneste fireårige periode sad borgmester Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune, som
repræsentant for borgmestrene, som suppleant sad Johannes Frydslund, Middelfart Kommune.
Fra beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalget har det været Vibeke Ejlertsen fra Nyborg Kommune og
som suppleant Steen Møller fra Odense Kommune.
I Byg til Væksts vedtægter står der følgende:
”Bestyrelsen, ledelsesopgaver og tegningsregel § 8:
Et bestyrelsesmedlem tillige med en suppleant vælges af og på generalforsamlingen efter indstilling fra borgmesterforum
Fyn. De resterende bestyrelsesmedlemmer tillige med suppleanter vælges af og på generalforsamlingen efter indstilling fra
Borgmesterforum Fyn”.
Byg til Vækst kommende generalforsamling finder sted på Borgmesterforum-mødet d. 19. juni 2018
Indstilling
KMDF indstiller til Borgmesterforum,
-

at udpege én repræsentant blandt borgmestrene i Borgmesterforum Fyn samt én suppleant til
bestyrelsen for Byg til Vækst.
at udpege én formand fra et af beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalgene og én suppleant fra én
af medlemskommunerne til bestyrelse for Byg til Vækst.

Beslutning
BMF udpegede borgmester Bo Hansen (A), Svendborg Kommune og rådmand Brian Dybro (F), Odense Kommune
og som suppleanter borgmester Tommi Hansen (F), Langeland Kommune og borgmester Johannes Lundfryd (A),
Middelfart Kommune
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f. Hospice Fyn - udpegning af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Sagsresumé
Hospice Fyn skal i følge deres vedtægter have udpeget 2 bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode,
der følger den kommunale valgperiode.
Sagsfremstilling
I bestyrelsen er der 4 politisk udpegede medlemmer, hvoraf de to udpeges af Region Syddanmark og de
2 af Borgmesterforum på Fyn. I vore vedtægter er disse 2 benævnt som: kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt på Fyn.
Region Syddanmark, med hvem Hospice Fyn har driftsoverenskomst, har meddelt, at de to nyudpegede
medlemmer til Hospice Fyns bestyrelse er blevet Pia Tørving (A) og Michael Nielsen (C) begge
bosiddende i Odense.
De to tidligere kommunalpolitiske medlemmer, som Borgmesterforum havde udpeget i den foregående
4-års periode, var Olav Rabølle Nielsen (A) fra Odense og Marianne Machon (V) fra Kerteminde.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,
-

at udpege 2 nye medlemmer til bestyrelsen på Hospice Fyn.

Beslutning
BMF udpegede rådmand Søren Windell (C), Odense Kommune og kommunalbestyrelsesmedlem Jane Yndgaard (DF)
Nordfyn Kommune
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5. Nyborg som verdenskulturarv – en vision
Sagsresumé
Nyborg Kommune ønsker, at de fynske borgmestre støtter op om kommunens ønske om, at Nyborg
Slot og by er en værdig kandidat til verdensarvslisten og i første omgang støtter kandidaturet til
tentativlisten og siden også den egentlige verdensarvsliste ved at tilslutte sig den vedlagte støtteerklæring
(bilag 6).
Sagsfremstilling
Nyborg Kommune har siden 2010 arbejdet målrettet på at gøre Nyborg Slot og by til en værdig
kandidat til verdensarvslisten i tæt samarbejde med Østfyns Museer samt Slots- og Kulturstyrelsen.
Nyborg Kommune vedtog i 2011 visionsplanen ”Nyborg som verdenskulturarv – en vision”. Visionen
omfattede tre parallelle spor, der tilsammen skulle bidrage til visionens realisering:
•

Restaurering og modernisering af Nyborg Slot samt genfortolkning af turneringspladsen/torvet
overfor. Formålet er at kunne fortælle historien om kongeslottet, fyrstespejlet og kongebyen i
de helt unikke historiske rammer og gøre den tilgængelig og forståelig for alle. Hele projektet
realiseres i stor respekt for den fredede bygning og det fredede fortidsminde. Restaurering af
slottet samt bygge- og anlægssummen beløber sig til godt 300 mio. kr., som er finansieret af
A.P. Møller Fonden, Realdania, Slots- og Kulturstyrelsen samt Nyborg Kommune. Projektet er
godt gang og forventes færdigt ultimo 2020.

•

Udarbejdelse af en strategisk kulturarvsmasterplan, som skal styrke bevaring og synliggørelse af
de historiske spor i byen og bruge kulturarven som et aktiv i den fremtidige strategiske
planlægning – det hele i et 50- og 100-årsperspektiv. Arbejdet er i gang og færdiggøres i 2018.
Kulturarvsmasterplanen skal også bruges som bilag til UNESCO-ansøgningen.

•

Levende kulturarv og lokal forankring har lige siden 2011 været en rød tråd i hele projektet, idet
den lokale opbakning og den levende formidling af historien er altafgørende for visionens
realisering. Den levende kulturarv afspejler sig bl.a. i de store events som Danehofmarked,
Nordiske Kampdage, Reformationsdage og Jul i den gamle Kongeby, som er byens og
kommunens events, men som samtidig også trækker rigtig mange turister til.

Siden visionsplanens vedtagelse har Nyborg Kommune i samarbejde med Østfyns Museer og Slots- og
Kulturstyrelsen arbejdet videre med de tre spor.
Projektet om at aktivere kulturarven i Nyborg og gøre den synlig, tilgængelig og forståelig for alle er
med andre ord rigtig godt på vej.
Tentativlisten åben for ansøgninger
I december 2017 åbnede kulturminister Mette Bock op for ansøgninger til optagelseslisten til
verdensarvslisten, den såkaldte tentativliste, med frist medio marts 2018.
Nyborg Kommune og Østfyns Museer planlægger at indsende en ansøgning for Nyborg Slot og by.
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I mange andre fynske kommuner arbejder man ligeledes på at styrke den stedlige natur- og kulturarv og
sikre gode vilkår for attraktioner og seværdigheder, der rummer et stort potentiale i forhold til både
turisme, bosætning og erhverv.
Det er nødvendigt med et bredt og varieret udbud af oplevelser, men der er også brug for fyrtårne, som
kan få opmærksomheden rettet mod Fyn. Vi har i forvejen flere fyrtårne, der sætter Fyn på både
Danmarks- og verdenskortet, men Fyn er endnu ikke repræsenteret på UNESCOs verdensarvsliste.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,
-

at borgmesterforum bakker op om kandidaturet til, at Nyborg Slot og by er en værdig kandidat
til verdensarvslisten og i første omgang støtter kandidaturet til tentativlisten og siden også den
egentlige verdensarvsliste ved at tilslutte sig den vedlagte støtteerklæring.

Beslutning
BMF besluttede at følge indstillingen og støtte op om kandidaturet og underskrive den vedlagte støtteerklæring

Bilag
Bilag 6. Støtteerklæring fra de fynske borgmestre
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6. Høringssvar – Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Sagsresumé
Trafikstyrelsen har sendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring hos
kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. Flere
fynske kommuner har efterlyst et fælles fynsk høringssvar til Trafikstyrelsen, som et
supplement til kommunernes evt. egne høringssvar.
Sagsfremstilling
Byregion Fyn-sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et forslag til høringssvar (bilag 7),
der bygger på den vedtagne ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 og
som betoner den stærke fynske interesse i gennemførelse af Timemodellen, realiseringen af
visionen om Det Fynske S-tog og etablering af den sammenhængende rejse på hele Fyn.
NB. Denne høring omfatter ikke de øvrige fælles fynske prioriteringer infrastrukturområder, men tager
udelukkende udgangspunkt i ”Trafikplanen for den statslige jernbane 2017-35”. De andre fælles fynske
prioriteringer på infrastrukturområdet behandles på det næste BMF-møde i april.
Forslag til høringssvar vedlagt dagsordenen.
Indstilling
KMDF indstiller til Borgmesterforum
- at godkende det fælles fynske høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane
2017-32.
Beslutning
BMF besluttede at følge indstillingen og afsende det vedlagte høringssvar til Trafikstyrelsen

Bilag
Bilag 7: Høringssvar fra Byregion Fyn vedrørende trafikplan for den statslige
jernbane 2017-2032
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7. Fyns Fremtid 9 - Konference 12. juni 2018
Sagsresumé
Der ønskes en drøftelse af oplægget til det overordnede indhold af konferencen for at
muliggøre videreudvikling af konferencens detaljerede program. Et detaljeret og mere
udførligt beskrevet program forelægges BMF d. 19. april.
Sagsfremstilling
’Fyns Fremtid’ er tilbagevendende politikudviklende konferencer, der samler de fynske
byrådspolitikere og embedsmænd til drøftelse af de fælles fynske udfordringer, muligheder
og samarbejdspotentialer. Den kommende konference, der bliver nummer 9 i rækken, får
værtskab i Nordfyns Kommune, når den løber af stablen d. 12. juni på Støberiet i Bogense
kl. 16.00-20.00.
Fyn har fået ’nye’ fynske byråd, herunder hele 38 % byrådsmedlemmer, der ikke var
folkevalgte i den forgange periode. Derfor foreslås det, at konferencen tager udgangspunkt i
følgende tre grundlæggende aktuelle temaer for det fælles fynske samarbejde:
For det første foreslås et fokus på det politiske lederskab og roller (hvad skal
byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og borgmestre gøre?). Dernæst foreslås det at sætte
fokus på de fælles fynske udfordringer (med udgangspunkt i Strategi FYN 2018-21 og de tre
strategiske spor). Endelig foreslås det, at konferencen sætter fokus på ’det fynske fællesskab’
med udgangspunkt i en drøftelse af, hvad kommunerne gør bedst hver for sig, hvilke ting
kommunerne løser bedst i fællesskab og om, hvordan Fyn kan udvikle organiseringen af det
fælles fynske samarbejde.
Indholdsmæssigt foreslås en konference, der kombinerer et-to centrale oplæg med 3
workshops, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte de centrale problemstillinger i mindre
grupper:
Workshop 1: Politisk lederskab
- Hvad skal byrådene?
- Hvad skal udvalgsformændene?
- Hvad skal borgmestrene?
Workshop 2: De aktuelle fynske udfordringer i Strategi FYN 2018-21 skal stå skarpt
- Arbejdsmarked & Uddannelse
- Bosætning & Attraktivitet
- Infrastruktur & Mobilitet
Workshop 3: Det fynske fællesskab
- Hvad gør kommunerne bedst hver for sig?
- Hvad løser vi opgaver smartere og bedre i fællesskab?
- Hvordan udvikler vi fortsat den fælles fynske organisation?
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Et detaljeret og mere udførligt beskrevet program forelægges BMF d. 19. april.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,
-

at borgmestrene drøfter oplægget til det overordnede indhold for FF9-programmet, og
eventuelt fremsætter yderligere ønsker til konferencens indhold.

Beslutning
BMF drøftede oplægget og besluttede at følge indstillingen
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8. Byregion Fyn – Ny hjemmeside
Sagsresumé
Byregion Fyn Sekretariatet har d. 15. februar lanceret en ny, mere tidssvarende og
mobilvenlig hjemmeside, som erstatning for organisationens hidtidige platform. Den nye
hjemmeside vil fortsat være at finde på www.byregionfyn.dk og vil fortsat have de fynske
byrådsmedlemmer og embedsværk og samarbejdspartnere som primær målgruppe.
Sagsfremstilling
Odense Kommune har i efteråret 2017 igangsat en teknisk omlægning af kommunens
subsites, der i fremtiden bliver til ’multisites’, som giver en større brugervenlighed ift. tabletog mobilvisning.
Sekretariatet har benyttet lejligheden til at udvikle en mere ’appetitligt’ udseende hjemmeside
med en styrket struktur og formidling af det fælles fynske samarbejde. Samtlige
grundlæggende informationer som referater, publikationer (strategier og samarbejdsaftaler
etc.) fastholdes som hidtil.
Som noget nyt er det hensigten, at fælles fynske projekter beskrives på hjemmesiden, således
at der for de fynske byrådsmedlemmer skabes overblik over fælles fynske aktiviteter i
Byregion Fyn regi. Disse projekter lægges ind løbende, og når nye projekter igangsættes.

Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,
-

at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
BMF tog orienteringen til efterretning
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9. Eventuelt

BMF- møde 19. april 2018 på Ærø
Ole Wej Petersen foreslå at næste møde i BMF-kredsen rykkes en halv time frem, så mødet begynder kl. 8.30 og
slutter kl. 14.15, Årsagen til de ændrede mødetider skyldes Ærøfærgens sejlplan.

Program for mødet den 19. april (Bemærk de ændrede tider)
Beredskab Fyn kl. 8.30 - kl. 10.20
Kredsrådsmøde kl. 10.30 - kl. 12.15
Frokost kl. 12.15 - kl. 12.45
BMF kl. 12.45 - kl. 14.15
Ærøfærgens afgangstidspunkter fra Svendborg
Kl. 7.05, 9.05 og 10.05
Ærøfærgens afgangstidspunkter fra Ærøskøbing
Kl. 10.35, 13.35 og 14.35
Overfartstiden er lidt over en time
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