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1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde 22. febr. 2018

Godkendt uden bemærkninger
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2. Status over organisationsændring - Det fælles fynske Tværkommunale samarbejde
Sagsresumé
Der ønskes en orientering på mødet om status for organisationsændringen i det fælles fynske
samarbejde.
Sagsfremstilling
På BMF mødet den 22. februar 2018 blev det besluttet at arbejde videre med model 1, som
udgangspunkt for den kommende organisationsændring. Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet
videre med et notat, hvor modellen er beskrevet mere uddybende som grundlag for den videre
behandling. Modellen blev gennemgået på det seneste KMDF-møde.
Men inden modellen løftes videre til behandling i kommunerne var der i KMDF et ønske om at Strategi
FYN 2108- 21 først blev endelig vedtaget i byrådene. Efterfølgende blev det foreslået at bruge
konferencen FF9 i Bogense den 12. juni, for at sætte yderligere fokus på politisk ejerskab til den fælles
fynske vækstdagsorden og mulige ændringer i det fælles fynske samarbejde.
Indstilling
-

Det indstilles fra KMDF at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

BMF tog orienteringen til efterretning

Bilag: Bilag 1 Model 1 Samarbejdsaftaler og Fagkomiteer
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3. Fyns Fremtid 9 konferencen
Sagsresumé
Der ønskes en orientering i Borgmesterforum Fyn om oplægget til tema og indhold af FF9
konferencen, der med fokus på politisk ejerskab til den fælles fynske vækstdagsorden, udgør
rammen for sekretariatets udvikling af konferencens detaljerede program. I tillæg hertil ønskes en
drøftelse af borgmestrenes mulighed for – med henblik på at opnå størst mulig tilmelding – at
dagsordenssætte punktet i hjemkommunen med opfordring om at så mange byrådsmedlemmer
som muligt deltager i konferencen d. 12. juni.
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.
Nye byråd og endelig vedtagelse af Strategi FYN 2018-21
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 at styrke det
politiske ejerskab ved at sætte fokus på grundlæggende udfordringer og muligheder for
videreudviklingen af det fælles fynske samarbejde.
De nye byråd har i foråret op til konferencen endelig godkendt Strategi Fyn 2018-21 og har
dermed formelt og reelt udarbejdet det fælles fynske arbejdsgrundlag for de næste fire år.
Konferencen foreslås derfor at være et startskud til realiseringen af fælles fynske indsatser,
herunder til drøftelse af forslag, der kan styrke det politiske ejerskab og sikre udvidet samarbejde
og synergi mellem de fynske organisationer.
Konferencens temaer
For det første foreslås et fokus på det politiske lederskab og roller (hvordan kan
byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og borgmestre bidrage til udviklingen af Fyn?). Dernæst
foreslås det at sætte fokus på de fælles fynske udfordringer (med udgangspunkt i Strategi FYN
2018-21 og indsatserne i 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
samspillet mellem de fælles fynske organisationer.
Form og indhold
Indholdsmæssigt foreslås en konference, der kombinerer et centralt og indledende indlæg fra
Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om kommunernes opgaver med at bidrage til
vækst og udvikling i regionalt samarbejde, med 3 workshops, hvor deltagerne får mulighed for at
drøfte de centrale fynske problemstillinger i mindre grupper:
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-

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?
Hvordan løser vi opgaver smartere og bedre i fællesskab?
Hvordan udvikler vi fortsat de fælles fynske organisationer i et nyt samspil?
De tre workshops kvalificeres evt. af en paneldiskussion med deltagelse af tidligere borgmester i
Thisted (og fmd. for Business Region North), Lene Kjeldgaard Jensen, Fynsk erhvervsmand Jens
Heimburger, samt forsker fra SDI i landdistriktsudvikling, miljø og erhvervsøkonomi, Pia Heicke
Johansen.
Opbakning til Fyns Fremtid 9 konferencen
Med fokus på det politiske ejerskab som et hovedtema for konferencen, og med helt nye byråd, der
ikke endnu har ’mødt’ hinanden, er det ønskeligt, at flest mulige byrådsmedlemmer prioriterer
konferencen. Sekretariatet udsender formel invitation/konferenceprogram/tilmeldingsprocedure
til byrådsmedlemmer primo maj, og opfordrer til at borgmestrene, evt. som et punkt på
byrådsmøde, bidrager til at skabe opmærksomhed og opbakning til konferencen i hjemkommunen.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,

-

at tage orienteringen om konferencens indhold til efterretning, og eventuelt fremsætter yderligere
ønsker til konferencens indhold.
At drøfte muligheden for at bidrage til - i respektive byråd og direktioner - at skabe
opmærksomhed omkring konferencen, så der opnås størst mulig tilmelding.
Beslutning

BMF tiltrådte programoplægget til FF9.
Derudover ønskede BMF, at der gøres en ekstraordinær indsats overfor de nye byråd, både fra de
enkelte borgmestre og Byregion Fyn Sekretariatet, med henblik på at få så mange som muligt til at
deltage fra de nyvalgte byråd.
Bilag: Bilag 2 Programforslag Fyns Fremtid 9
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4. De fælles fynske prioriteringer i forhold til interessevaretagelse af infrastruktur
Sagsresumé
På BMF mødet i oktober 2017 blev det besluttet, at det efter kommunalvalget, var nødvendigt at drøfte
og behandle de fælles fynske prioriteringer i forhold til interessevaretagelse af de nationale
infrastrukturudfordringer.
Der ønskes på borgmestermødet en indledende drøftelse af de fynske infrastrukturprioriteringer med
henblik på enten af fastholde, udskifte eller kombinere et vist antal fælles fynske prioriterede
infrastrukturprojekter. Herunder drøfte de vilkår en fremtidige prioritering bør ske under.
Sagsfremstilling
Borgmesterforum har siden 2014 haft følgende fire fælles hovedprioriteringer i forbindelse med de
landsdækkende infrastrukturprojekter, der har afgørende betydning for Fyn:
•
•
•
•

Det tredje spor på E 20
Timemodellen
Tredje og parallel forbindelse over Lillebælt
Letbanen i Odense.

De fire prioriteter er angivet i den vedtagne ”Fyn i bevægelse” – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 samt
i Strategi FYN 2018-21 og bygger på politiske valg, der er truffet på baggrund af mobilitetsfaglige
analyser og viden om infrastrukturprojekternes samfundsmæssige effekter på økonomi, beskæftigelse
og bidrag til bæredygtig udvikling. Region Syddanmark støtter disse prioriteter og bidrager til
interessevaretagelsen med analyser og strategiudvikling.
I den kommende byrådsperiode skal der skabes fornyet konsensus om de fælles fynske prioriteringer i
forhold til interessevaretagelse af de nationale infrastrukturudfordringer. Med henblik på evt. at
revurdere og/eller kombinere de nuværende infrastrukturprioriteringer med med nye fælles fynske
prioriteringer af national betydning.
Der skal særskilt tages stilling til nye strategiske infrastrukturprojekter (såkaldte ”boblere”) og hvordan
disse skal håndteres i forhold til interessevaretagelsen overfor de nationale infrastrukturudfordringer.
De nuværende kendte og formulerede ’boblere’ er:
• Als-Fyn-broen
• Yderligere nedsættelse af Storebæltstaksten
• ”Det fynske S-tog” (opgradering af Svendborgbanen og Vestfynbanen til Trekantsområdet
• Ny opgraderet forbindelse fra Svendborg til Femernforbindelsen.
• Fuld indførelse af ”Landevejsprincippet” for færgetakster til de fynske øer
For at kvalificere den forestående politiske diskussion foreslås det, at nye potentielle
infrastrukturprojekter indledningsvist beskrives og efterfølgende analyseres, med det formål at
kvantificere den værdi de enkelte projekter kan tilføre Fyn.
Projekterne kan således vurderes fagligt ud fra en række forskellige parametre som f.eks.
- Hvilken mobilitetsudfordring på Fyn bidrager projektet til at løse?
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- For hvor mange mennesker og for hvilke specifikke målgrupper og for hvilke erhverv har projektet
særlig værdi?
- Hvad er den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet, herunder de regional- og lokaløkonomiske
effekter (vækstpotentialet) i projektet?
- Hvad er de miljømæssige effekter/fordele ved projektet?
- Er der alternativer løsninger? og er de mulige at belyse bør de evt. også belyses.
I den forbindelse kan det overvejes at invitere 2-3 rådgivende firmaer, med ekspertise indenfor
transport- og samfunds- og regionaløkonomiske effektanalyser til at afgive kreative bud på
opgaveløsningen, der kan dække en bruttoliste af projekter. Bruttolisten defineres af ønsker fra de
enkelte kommuner og på baggrund heraf en beslutning i Borgmesterforum om hvilke projekter man
ønsker belyst.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum:
-

at drøfte en metode til at håndtere og fastholde et overskueligt antal prioriterede
infrastrukturprojekter (Fælles Fynsk stemme) og samtidig sikre en løbende åbenhed mod nye
projekter og indsatser, der fremmer den fynske vækst og mobilitet.

-

at drøfte de fælles fynske prioriteringer for de nationale infrastrukturprojekter og beslutte,
hvilke nye infrastrukturprojekter (bruttoliste), der bør beskrives og analyseres yderligere inden
der træffes afgørelse om en endelig prioritering for perioden 2018-21.

Beslutning

BMF besluttede at følge indstillingen, men pointerede samtidigt, at det er væsentligt at de tre strategiske
spor i Strategi Fyn 2018-21 indarbejdes som et af udgangspunkterne for i de forestående analyser.
Sekretariatet undersøger, hvad der foreligger af analyser for de nuværende kendte og formulerede
’boblere’, med henblik på at præsentere materialet på KMDFs næste møde. Herefter fremlægges det for
BMF, så den endelige beslutning kan træffes om det kommende arbejde med de fynske prioriteter for
infrastruktur projekter.
Bilag: Bilag 3 Interessevaretagelse over for staten og 32 fynske indsatser
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5. Medlemskommunernes bidrag til Kulturregion Fyn

Sagsresumé
De fynske kommuners bidrag til Kulturregion Fyn er aldrig blevet prisfremskrevet. Kulturregion Fyns
politiske styregruppe anmoder om, at bidraget fremover fremskrives med udgangspunkt i 2018.
Sagsfremstilling
Kulturregion Fyn er et kultur-samarbejde mellem ni fynske kommuner (alle undtagen Middelfart) og
kulturministeren. De politiske drøftelser finder sted i Kulturregion Fyns politiske styregruppe, som
består af kulturudvalgsformændene fra alle deltagende kommuner.
Samarbejdet finansieres dels af statslige og dels af kommunale midler. Siden kulturaftalen gældende fra
2011 blev indgået, har kommunerne betalt 7,50 kr. pr. borger til Kulturregion Fyn. Midlerne dækker
dels kommunernes egenfinansiering af Kulturregion Fyns projekter og dels Kulturregion Fyns øvrige
initiativer som f.eks. uddeling af den fynske kulturpris, besøg på Fyn af Det Kongelige Teaters
sommerballet og opera i det fri samt aflønning af programleder.
Kommunernes betaling på 7,50 kr. pr. borger er ikke blevet prisfremskrevet siden 2011. Da udgifterne
stiger i takt med prisudviklingen betyder det, at kulturregionens budget langsomt udhules år for år.
Den politiske styregruppe besluttede derfor på sit møde den 19. februar 2018 at rette henvendelse til
Borgmesterforum med en opfordring til medlemskommunerne om, at de 7,50 kr. der i dag betales pr.
borger fremover bliver prisfremskrevet.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum:
-

at kommunernes bidrag til Kulturregion Fyn prisfremskrives fremover med udgangspunkt i
2018. Første fremskrivning vil dermed blive med effekt fra 1.1.2019.

Beslutning
BMF besluttede, at ansøgningen fra Kulturregion Fyn sendes frem til de enkelte byråd, der så
efterfølgende skal behandle ansøgningen og herefter træffe en endelig afgørelse om hvorvidt de
ønsker, at der skal ske en prisfremskrivning fra 1.1. 2019.
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6. Orientering om lokal proces for FGU
Baggrund
I oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier ”Aftale om bedre veje til
uddannelse og job”. Aftalen indeholder bl.a. en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at omlægge en
række forberedende tilbud og uddannelser og erstatte dem med den nye Forberedende
Grunduddannelse (FGU).
I forlængelse af aftalen har KKR formelt fået opgaven med at understøtte en lokal proces og sikre en
tværgående koordinering i forhold til fordelingen og placeringen af FGU-institutioner og -skoler. I
januar pegede kredsen af kommunaldirektør i Syddanmark dog på behovet for en sideløbende dialog på
bl.a. Fyn.
Som en del af den lokale proces har KKR-SYD nedsat en arbejdsgruppe, der skal understøtte
processen i hele Region Syddanmark. Fra Fyn deltager Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg
Kommune og Odense Kommune.
På den baggrund har Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune og Odense Kommune i
fællesskab initieret en række lokale drøftelser, som har til formål at understøtte den formelle
beslutningsproces på Fyn. Drøftelserne vil være på embedsmandsniveau med deltagelse af alle fynske
kommuner
Sagsfremstilling
KKR har fået opgaven med at indstille placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler efter en
lokale proces. I lovforslaget fremgår det, at placeringen skal sikre en balance mellem nærhed og faglig
stabilitet. Det fremgår endvidere, at den nye institutionsstruktur på landsplan skal bestå af i omegnen af
90 FGU-skoler, der hører under ca. 30 selvejende FGU-institutioner. Hver institution får et geografisk
dækningsområde, der dækker et antal kommuner. Elevgrundlaget på Fyn betyder, at der her kan
forventes ca. 2-3 institutioner og ca. 7-8 skoler
Det fremgår af aftalen for FGU, at følgende kriterier skal lægges til grund for placeringen af FGUinstitutioner og tilhørende skoler:
•
•
•

Antallet af unge (elevgrundlag)
eksisterende institutioner/ bygninger
lokale transportmuligheder.

Som en del af den lokale proces har KKR-SYD nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
Odense Kommune, Varde Kommune, Kolding Kommune, Vejen Kommune, Aabenraa Kommune,
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Esbjerg Kommune, Svendborg Kommune, Fåborg-Midtfyn Kommune og Byregion Fyn, der skal
understøtte processen i hele Region Syddanmark.
Ministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR’s tilbagemelding på den lokale proces. Det er
en ændring idet fristen tidligere var den 29. juni.
Indstilling
Det indstilles, at Borgmesterforum tager orienteringen til efterretning
Beslutning

BMF tog orienteringen til efterretning, men under behandlingen af sagen kom det frem, at der i
forbindelse med etableringen af de nye skoler skal indsættes en række midlertidige bestyrelser for de nye
skoler. Det er i oplægget fra ministeriet foreslået at max. 4 fynske kommuner skal være repræsenteret i
de midlertidige bestyrelser.
I forlængelse heraf foreslår de fynske borgmestre, at samtlige fynske kommuner repræsenteres i de
midlertidige bestyrelser. Byregionen Fyn sekretariatet retter herefter en skriftlig henvendelse til ministeriet
med de fynske borgmestres ønske.
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7. Orientering om Dagsorden for MF-møde 7. maj
Sagsresumé
Der foreligger nu en foreløbig dagsorden for MF-mødet d. 7. maj. Fristen for at indmelde potentielle
dagsordenspunkter til MF-mødet er d. 17. april.
Sagsfremstilling
De fynske borgmestre og MF’ere har på baggrund af sekretariatets oplæg indgivet forslag til
dagsordenspunkter for kommende MF-møde d. 7. maj kl. 9-12 på Odense Rådhus.
(Dagsordenen er vedlagt som bilag.)
Behandlingen af nuværende forslag til dagsordenspunkter er berammet til at vare i alt 3 timer.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum, at:
-

tage orienteringen om MF-mødets dagsorden til efterretning.

Beslutning

BMF godkendte oplægget til dagsordenen for MF-mødet, men ønskede at Folketingets
Forenklingsudvalgs forslag til en ændret erhvervsservice kom til på dagsorden.

Bilag
Bilag Bilag 4 Dagsorden for MF-møde 7. maj, Odense Rådhus
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8. Forenkling af Erhvervsfremmesystemet
Sagsresumé
Der ønskes en drøftelse i Borgmesterforum af behovet for en fælles fynsk holdning og handlinger i
forhold til regeringens arbejde med forenkling af erhvervsfremmesystemet.
Sagsfremstilling
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 6. april 2018 modtaget rapport fra Forenklingsudvalget for
Erhvervsfremme (også kaldet Claus Juhl-udvalget efter udvalgets formand) med 26 anbefalinger, der
med udgangspunkt i virksomhedernes behov viser en vej til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem.
Regeringen vil med udgangspunkt i rapporten indlede politiske drøftelser om en ambitiøs forenkling af
erhvervsfremmesystemet.
Udvalget anbefaler i sin rapport, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og
erstattes af én erhvervsfremmestyrelse. Rapporten foreslår en reduktion af et større antal offentligt
støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger svarende til èn klynge per
styrkeposition fordelt over landet.
Der lægges også op til et styrket lokalt niveau, som indgang for virksomhederne – et antal erhvervshuse
med lokalt forankrede bestyrelser. Samt en kommunal virksomhedsrettet myndighedsbetjening.
Problemstillingen omkring ændringer i erhvervsfremmesystemet er komplekst og med et kompliceret
samspil om statslige, regionale og kommunale interesser, og der forestår en længere proces inden
Staten, Danske Regioner og KL finder en fælles løsning.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum:
- at tage en indledende drøftelse af behovet for fælles fynsk holdning og indsats overfor arbejdet med at
forenkle erhvervsfremmesystemet.
Beslutning

Efter en kort intro til punktet var der en god drøftelse, hvor alle udtrykte deres tilslutning til at
erhvervsfremmesystemet bliver forenklet. Dog blev det understreget, at der er en række udfordringer i
forhold til forslaget om at etablere 5 erhvervshuse, én erhvervsfremmestyrelse, etableringen af 10-12
nationale klynger samt hvorledes fordelingen af vækstmidler herefter skal fordeles.
Odense Kommune foreslå, at de udarbejder et oplæg til notat til erhvervsministeren med de udfordringer,
der blev drøftet. Odense Kommune fremsender herefter notatet til de fynske borgmestre til godkendelse,
hvorefter notatet sendes til ministeren.
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Bilag

Bilag 5. Faktaark fra præsentationen af Forenklingsudvalgets rapport i Erhvervsministeriet
den 6. april 2018.

9. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Den Fynske Plejehjemsforenings Fond
Sagsresumé
Der skal til den nye valgperiode udpeges to politiske repræsentanter til Den Fynske Plejehjemsforenings
Fond.
Sagsfremstilling
I forbindelse med ny valgperiode skal der udpeges nye politiske repræsentanter til Den fynske
Plejehjemsforenings Fond. I den forgangne periode var de to politiske repræsentanter Agnete Damkjær
(ikke genvalgt) Middelfart Kommune og Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune.
Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune, ønsker at fortsætte i fondens bestyrelse, og Tim
Vermund, Odense Kommune, stiller sig til rådighed.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum, at:
-

Udpege to politiske repræsentanter til den Fynske Plejehjemsforenings Fonds bestyrelse.

Beslutning

BMF besluttede at udpege Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune og Tim Vermund,
Odense Kommune som politiske repræsentanter til den Fynske Plejehjemforenings Fonds bestyrelse.
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10. Eventuelt

Sekretariatet orienterede om, at det er nødvendigt at flytte BMF-mødet både i juni og oktober,
da der er mødesammenfald de KKRs politsiske møder. Sekretariatet fremsender doodle til
borgmestersekretærerne, hvorefter ny mødedatoer udmeldes.
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