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1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde 29.11.2018

-

Referat godkendt
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2. De fælles fynske indsatser og det fremtidige samarbejde
-

Det fælles fynske samarbejde med afsæt i Strategi Fyn 2018-21 – Indsatser

Sagsresumé
Efter etableringen af det fynske erhvervsfremmesamarbejde i efteråret 2018, er det nu tid til at
arbejde med at styrke det fælles fynske samarbejde og indsatser, der udføres i de tværkommunale
organisationer. KMDF har haft en principiel drøftelse på det seneste møde, der resulterede i en
nedsættelse af en arbejdsgruppe, der i løbet af foråret vil præsentere en oplæg til, hvordan det
fælles fynske samarbejde kan styrkes og udfoldes indenfor rammerne af Strategi Fyn 2018 - 21.
Sagsfremstilling
Det fælles fynske erhvervsfremmesamarbejde (fase 1)
Det er i efteråret 2018 lykkedes at samle ni fynske kommuner bag en ny fælles fynsk
erhvervsfremme (Erhvervshus Fyn og de fynske erhvervsklynger) samt opnå enighed om
principperne og niveauet for fælleskommunal betaling til Beredskab Fyn og Film Fyn. Styrkelse af
det fælles fynske samarbejde på erhvervsområdet har været omtalt som Fase 1.
Det fælles fynske tværkommunale samarbejde med afsæt i Strategi Fyn 2018-21 med indsatser
(fase 2)
Strategi Fyn 2018-21, som de fynske byråd godkendte i maj 2018, har en række overordnede mål,
delmål og konkrete indsatser og handlinger for øget vækst og udvikling på hele Fyn - til gavn for
både borgere og erhvervsliv på Fyn. Her er ambitionen klar:
Bedre og mere effektfuld opgaveløsning med store synergier, når det arbejdes tværkommunalt og
opgaverne løses i fællesskab end i den enkelte kommune.
Men hvordan realiseres målene bedst? Hvordan udmøntes de fælles fynske, strategiske
målsætninger og indsatser mellem de tværkommunale organisationer, der er på Fyn i dag, med
det eksisterende finansieringsgrundlag? Og hvordan sikrer vi en bedre og mere realistisk
udmøntning af mål, indsatser og handlinger fra Strategi Fyns strategiske spor: Arbejdsmarked &
Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet?
Det foreslås at se på de enkelte organisationernes indsatser og kompetencer med det formål at
afdække muligheden for hvordan organisationerne i endnu højere grad kan bidrage til at udfolde
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de fælles fynske vækstpotentialer og indsatser, som identificeret og målsat i Strategi Fyn
2018 - 21.
Konsekvenserne heraf kan være at det fynske samarbejde skal tilpasses nye behov, og at det vil
være nødvendigt at overveje en ændret ressourcefordeling i den fremtidige økonomi for fælles
fynske indsatser – herunder eventuel omfordeling af de fælleskommunale udgifter til de i Strategi
Fyn prioriterede fælles indsatser på Fyn. Den kommunale finansiering af de fynske organisationers
drift sker efter et aftalt årligt tilskud (kr./indb.) og har generelt ikke været reguleret i en årrække.
Der er pt. ikke tildelt økonomiske midler eller medarbejderressourcer til gennemførelse af de
fælles fynske indsatser, der er beskrevet i Strategi Fyn 2018-21 under de strategiske spor
”Arbejdsmarked & Uddannelse”, ”Bosætning & Attraktivitet” og ”Infrastruktur & Mobilitet”.
De fælles fynske organisationer, der arbejder med tværkommunale opgaveløsninger er udover
erhvervsorganisationerne: Havørred Fyn, Miljøforum Fyn (Energiplan Fyn), Byg til Vækst, Geo Fyn
og Byregion Fyn-sekretariatet. Derudover er der Kulturregion Fyn og Film Fyn, der samtidigt også
modtager statslig støtte for bunden opgaveløsning.

Indstilling
KMDF indstiller til BMF
-

at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
-

BMF besluttede at tage orienteringen til efterretning
KMDF blev pålagt at arbejde videre med opgaven med de fælles fynske indsatser

Arbejdet med de fælles fynske indsatser i tværkommunalt regi blev anerkendt og der blev lagt vægt
på, at det var vigtigt at se på, hvordan de fælles fynske indsatser i Strategi Fyn 2018 – 21 passer
ind i opgaveporteføljen hos de forskellige fælles, tværkommunale organisationer i forhold til
ressourcer, opgaveløsning og implementering. Hertil opmærksomhed på fagkomité dannelser.
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3. Fyn går grøn - Grøn omstilling
Sagsresumé
Der gives en orientering om fremdriften i arbejdet med en fælles fynsk indsats i forbindelse med
den grønne omstilling på Fyn og det foreslås, at en kommende fælles fynsk indsats i forbindelse
med den grønne omstilling indarbejdes i det øvrige fynske samarbejde.
Sagsfremstilling
På det seneste BMF-møde fremlagde borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune et ønske om,
KMDF satte den grønne omstilling på dagsordenen. Derfor har Miljøforum Fyn og sekretariatet i
Byregion Fyn udarbejdet et oplæg hertil.
KMDF har behandlet sagen og har besluttet at sagen indarbejdes og indgår i den samlede
behandling af de fælles fynske indsatser og det fremtidige samarbejde, jvf. dagsordenen pkt. 2.
Begrundelse for at KMDF foreslår at indarbejde oplægget i den kommende samlede behandling af
de fælles fynske indsatser er, at arbejdet vil kræve yderligere økonomiske ressourcer og at mange
af de øvrige fynske indsatser vil blive direkte involveret i den grønne omstillingsproces.
Indstilling
KMDF indstiller til BMF
-

at orienteringen tages til efterretning og KMDF arbejder videre med den grønne omstilling,
hvor temaet indarbejdes i den kommende behandling af de fynske indsatser.

Beslutning
- BMF besluttede at tage orienteringen til efterretning.
- Derudover bestilte BMF et oplæg om en grøn konference på Fyn med en verdensmål vinkling –
gerne med mulighed for at udbrede konceptuelt og indholdsmæssigt ud over selve konferencen.
Byregion Fyn sekretariatet fik opgaven med at samle en arbejdsgruppe med nogle af Odense
kommunes Verdensmål medarbejdere, medarbejdere fra andre kommuner, der arbejder med
grøn omstilling, repræsentant fra Miljøforum Fyn mfl med henblik på at folde et koncept for Fyn
går Grønt ud med ”Grønt topmøde” / ”Grøn Konference”.
Der var generelt respekt for at proces omkring de fælles fynske indsatser også indeholder Fyn går
grøn, hvorfor endelig organisatorisk og ressourcemæssig løsning afventer. Kenneth Muhs mente,
at man samtidigt kunne arbejde videre med tanken om et grønt topmøde / grøn konference på
Fyn. Det var der opbakning til.
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4. Infrastruktur - de fælles fynske prioriteringer, Oplæg v/ Martin Bøge, Incentive
Sagsresumé
BMF har besluttet at kvalificere, hvilke kriterier og grundlag, der skal være udgangspunktet for den
endelige prioritering af de fælles fynske infrastrukturprojekter på transportområdet. I forlængelse
heraf har Martin Bøge fra Incentive udarbejdet en rapport over de udvalgte projekter der skal
prioriteres imellem - ”De 5 boblere”. Martin Bøge vil indlede behandlingen af sagen ved at
gennemgå den udarbejdede rapport. Herefter ønskes en drøftelse af de videre forløb.
Sagsfremstilling
På BMF-mødet på Ærø besluttede BMF, at sekretariatet skulle undersøge, hvad der på nuværende
tidspunkt foreligger af analyser og rapporter for de nuværende kendte og formulerede ’boblere’.
Denne undersøgelse er gennemført og Martin Bøge fra Incentive har efterfølgende udarbejdet en
rapport, hvor de 5 boblere er analyseret. Martin Bøge fremlægger resultaterne og gennemgår
rapporten.
Rapporten indeholder derudover en metode til at håndtere til at understøtte prioriteringen af de
fælles fynske infrastrukturprojekter og medvirke til at fastholde et overskueligt antal prioriterede
infrastrukturprojekter (Fælles Fynsk stemme). Samtidigt bidrager rapporten til, at der løbende kan
ske en prioritering af nye projekter og indsatser, når de nuværende 4 fynske prioriteringer er
gennemført.
Formålet er at fremme den fynske vækst og mobilitet og samtidigt understøtte
Infrastrukturstrategien 2017-35 ”Fyn i bevægelse” og Strategi Fyn 2018-21
Indstilling
KMDF indstiller til BMF
- at sagen drøftes
- at den endelige prioritering blandt de 5 boblere må afvente, indtil én af de fire nuværende
prioriter er løst
Beslutning
- BMF besluttede at følge indstillingen. BMF står sammen om de fire prioriteter og der skal ikke
vælges nye, før en er løst. Yderligere drøftelser om boblere vil først ske efter folketingsvalget.
Efter Martin Bøges fremlæggelse af arbejdsnotat bidrog BMF med punkter til endelig rapport og
uddybende spørgsmål for øget grundlag for drøftelser og senere prioriteringer. BMF drøftede
boblerne og det nye grundlag for prioriteringer. BMF står sammen om infrastrukturprojekter, som
gavner Fyn.
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5. Afdækning af muligheder for fælles fynsk samarbejde vedrørende KOD
Sagsresumé
Der foreligger nu en afdækning af muligheder for fælles fynsk samarbejde vedrørende KOD. (Se
bilag 1). Der ønskes en drøftelse af bilaget og en beslutning om at sagen sendes videre til
behandling i de fynske byråd.
Sagsfremstilling
Sagen har tidligere været behandlet i Borgmesterforum Fyn den 4. oktober 2018, hvor det blev
besluttet at oversende sagen til forberedelse i Kommunaldirektørforum Fyn forud for behandling
på borgmestrenes næste møde den 29. november 2018.
På baggrund heraf er sagen blev drøftet i Kommunaldirektørforum Fyn den 29. oktober 2018 og
efterfølgende på skriftligt grundlag blandt kommunaldirektørerne.
På ekstraordinært møde i Kommunaldirektørforum Fyn den 13. december 2018 blev det besluttet
at sende sagsfremstillingen til en principiel, politisk stillingtagen i de respektive Byråd.
Forud for fremsendelse af sagsfremstillingen blev det endvidere besluttet, at flere forhold skal
undersøges nærmere. Disse forhold er nu alle undersøgt og står beskrevet i det vedlagte bilag.
Bilag 2 er udformet og tiltænkt således, at det kan bruges direkte til videre behandling i de
respektive Byråd. Bilaget har været rundsendt for bemærkninger til kommunaldirektørkredsen på
Fyn ad flere omgange, og der er nu enighed blandt kommunaldirektørerne om selve
sagsfremstillingen og opbygningen, hvorfor sagen nu er klar til en principiel behandling i
Borgmester Forum Fyn.
Indstilling
KMDF indstiller
-

at Borgmesterforum Fyn drøfter og godkender bilag 1 og sagen herefter sendes til de
respektive byråd med henblik på videre behandling.

Beslutning
BMF beslutter at følge KMDFs indstilling, tiltræder procesplan og godkender bilag 1. Sagen sendes
herefter til byrådene til politisk behandling.

Bilag 1: Pulp sag pr. 200219
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6.

Dagsorden for MF Møde Fyn den 1. april 2019

Sagsresumé
Byregion Fyn afholder årets første MF Møde Fyn den 1. april 2019 mellem de fynske borgmestre
og de fynske MFere.
Der ønskes en drøftelse af indhold på dagsordenen til MF Møde Fyn den 1. april 2019 mellem de
fynsk valgte folketingsmedlemmer og fynske borgmestre samt beslutning om dagsordenpunkter.
Mødet varer 3 timer.
Sagsfremstilling
Ambitionen for MF-møder er at skabe det bedst mulige grundlag for, at de fynskvalgte
folketingsmedlemmer kan sætte fynsk aftryk på den landspolitiske agenda og man på Fyn fortsat
har gode handlingsmuligheder for både Fyns og Danmarks positive udvikling. Det sker ved
drøftelser af aktuelle og relevante emner mellem kommunerne og MFerne.
MF Møde Fyn har tradition for at være en åben og konstruktiv dialog for hvordan der i fællesskab
kan skabes det bedst mulige grundlag for, at MF’ere kan sætte fynsk aftryk på den landspolitiske
agenda og man på Fyn fortsat har gode handlingsmuligheder, der kan understøtte både Fyns og
Danmarks positive udvikling.
Med udsigt til et folketingsvalg er der megen politik i luften. Og i den sammenhæng kan der
spørges helt overordnet: ”Hvad er Fynboen optaget af?”
Det vil Byregion Fyn spørge i en mail med opfordring til at MFere og borgmestre kommer med
punkter til dagsordenen med deadline 8. marts.
Der forslås derudover et par foreløbige punkter, der har Fyns opmærksomhed:
•

Et bedre økonomisk fundament for fremtidens sundhedspleje

Udgiftspresset på sundheds – og plejeområdet presser kommunerne. De fynske kommuner
tager gerne ansvar for deres borgere og yder allerede en stor indsats for mange ældre borgere
og borgere, der udskrives tidligt i et behandlingsforløb. Men kommunerne oplever
underfinansiering af eksempelvis de øgede indsatser i borgernære behandlings- og
genoptræningsforløb. Derfor ønskes en-klar-i-mælet dialog om ansvarsfordelingen og
finansiering af indsatser på sundhedsområdet. Der skal skabes et bedre fælles grundlag for
fremtidens sundhedspleje
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• Ny turismefremme skal vel styrke udviklingen? Klarhed ønskes…
Turisme er en vigtig del af Fyns vækststrategi. Desværre har den nye erhvervsfremmelov skabt
usikkerhed om sameksistensen mellem regional turistfremme og lokal turistservice. Derfor er
der behov for hurtig afklaring vedrørende ansvars-, indsats- og opgavefordelingen mellem stat,
destination og kommune, så der også i fremtiden kan skabes gode, nærværende oplevelser for
turisterne. På Fyn understøttes det tværkommunale Destination-selskabs strategiske
turismeudvikling bedst af en lokalt forankret turistservice, der udfolder værtskabet for den
besøgende og skaber lokale oplevelser, der giver gæsten et mindeværdigt ophold. Det vil vi
gerne fortsætte med

Indstilling
KMDF og sekretariatet indstiller:
-

-

At BMF drøfter ”Hvad er Fynboen optaget af” og i denne sammenhæng – baseret på jeres
kontakter til borgere og vælgere i jeres respektive kommuner – hvilke af disse emner, der
kunne være særligt relevante at drøfte med MFerne eller sikre en tydelig fynsk vinkel på et
landspolitisk emne
at BMF drøfter og beslutter hvilke emner, BMF i det hele taget gerne vil drøfte med Fyns
folkevalgte på Christiansborg til MF Møde Fyn 1. april

Beslutning
BMF drøftede oplæg og muligheden for udbytterige debatter med MFerne til MF Møde Fyn. Fælles
overligger på flere af punkterne var demografien på Fyn og de demografiske bevægelser, der i
disse år udfordrer kommunerne. Byregion Fyn sekretariatet arbejder nu videre med de forskellige
forslag til dagsordenpunkter.
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7. Hvordan håndteres Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge.
Sagsresumé
Borgmester Tonni Hansen, Langeland Kommune ønsker en drøftelse og orientering af hvorledes,
Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl., bliver varetaget af de fynske kommuner.
Sagsfremstilling
Det fremgår af § 10 at kommunalbestyrelsen mindst 2 gange årligt ved offentligt opslag skal anvise
muligheden for ansøgere om dansk indfødsret omfattet af en lov om indfødsrets at medvirke i en
ceremoni med henblik på at ansøgerne kan skrive under på at ville overholde grundloven mv.
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tilmeldingsfrist for medvirken i ceremonien.
Den underskrevne erklæring skal sendes til Udlændinge og Integrationsministeriet efter
ceremonien. Kommunalbestyrelsen kan afholde en ceremoni i fællesskab med
kommunalbestyrelser i nabokommuner eller efter aftale med en nabokommune henvise ansøgere
til at deltage i en ceremoni i nabokommunen.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2019, dog således at kommunalbestyrelsernes forpligtelse til at
afholde ceremonier i 2019 alene vil være en forpligtelse til at afholde ceremoni i anden halvdel af
2019. I forhold til spørgsmålet om håndtryk mellem borgmester og nye borgere med anden etnisk
oprindelse kan følgende oplyses: Spørgsmålet om håndtryk står ikke i selve den vedtagne lovtekst.
Følgende står i den skriftlige fremsættelse fra 25/10-18:
Ved ceremonien skal ansøgeren skrive under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder
Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper,
herunder det danske demokrati, og give hånd til repræsentanter fra myndigheden.
Det kan af tidsmæssige eller praktiske årsager eller ved forfald i forbindelse med ceremonien være
muligt at afholde ceremoni flere kommuner sammen.
Indstilling
Det indstilles til BMF
-

at drøfte sagen og give en gensidig orientering

Beslutning
Punktet blev grundet tidspres udskudt til næste møde
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8.

Kortafdækning af Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og proces herfra

Sagsresumé
Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI) har i samarbejde med Region Syddanmark
udarbejdet kortafdækning af Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn. Det har nu resulteret i en
statusrapport, som præsenteres for Borgmesterforum Fyn.
Herfra skal der arbejdes for handlinger, der kan bringe os nærmere ”Nul huller på Fyn” – mål i
Strategi Fyn 2018 - 21.
Derfor har FSDI nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en handlingsplan med konkrete
indsatser for at komme fra kortafdækning til ”Nul Huller”. FSDI vil i den forbindelse arbejde tæt
sammen med Teknisk Direktørforum Fyn i foråret med henblik på at få ”Handlingsplan for
konkrete indsatser for Nul Huller på Fyn - bedre mobil- og bredbåndsdækning” til godkendelse i
Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet på møde i komiteen 21. juni 2019.
Sagsfremstilling
FSDI blev etableret i starten af 2018 på foranledning af KMDF. FSDI arbejder ud fra Strategi Fyn
2018 – 21 og har med det strategiske tema ”Almindelig liv er digitale liv” et overordnet mål: Nul
huller på Fyn. Et delmål er, at mobil- og bredbåndsdækningen skal kortlægges, og det er nu sket.
FSDI har i samarbejde med Region Syddanmark udarbejdet en kortafdækning af mobil- og
bredbåndsdækningen på Fyn, og arbejdet har resulteret i en statusrapport, der blandt andet
indeholder kort over hver kommune, hvor man på sogneniveau kan se antal adresser og dækning i
forhold til målet med minimum 4G mobildækning og 100/30 mbit/s, som fastsat i Strategi FYN
2018 – 21 og i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020 som aftalt mellem
Regeringen, KL og Danske Regioner.
FSDI har på baggrund af afdækningen nedsat en arbejdsgruppe med deltagere med bred
sammensat faglig baggrund. Arbejdsgruppen vil i de kommende måneder udarbejde forslag til en
handlingsplan for bedre dækning, og vil i undervejs samarbejde med Teknisk Direktørforum Fyn
med henblik på at få handlingsplanen til godkendelse i Fagkomité for Infrastruktur & Mobilitet.
Indstilling
Det indstilles,
-

at Borgmesterforum Fyn tager orientering om kortafdækningen til efterretning
at Borgmesterforum Fyn overgiver sagen om handlingsplan – herunder prioritering af
indsatser og ressourceanvendelse – til Fagkomité for Infrastruktur & Mobilitet

Beslutning
BMF tog orientering om kortafdækning af mobil – og bredbåndsdækningen til efterretning og
overgav sagen om handlingsplan til Fagkomité for Infrastruktur & Mobilitet
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9. Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S
Sagsresumé
Borgmesterforum Fyn orienteres om processen for udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S og
godkender modellen for udvidelsen af ejerkredsen.
Sagsfremstilling
I forlængelse af den aftale om fælles fynske erhvervsfremmeindsatser, der blev indgået i
december 2018, skal Film Fyn A/S formelt bringes ind i den nye samarbejdsramme.
Konkret betyder den fælles fynske aftale, at yderligere to kommuner indtræder i Film Fyn A/S,
nemlig Kerteminde og Odense. Neden for er fremlagt et forslag til en model for udvidelse af
ejerkredsen i Film Fyn A/S. Dertil er der kort redegjort for en række formelle juridiske dokumenter
og beslutninger, der skal bringes på plads for, at den politiske beslutning kan blive til praktisk drift.
Vedlagt til denne sag er således:
•

•
•

Notat fra advokat Niels Borum med beskrivelse af forslag til en fremadgående model for så
vidt angår ejerkreds og selskabsmæssige forhold i Film Fyn A/S samt et skematisk overblik
over tilskudsforpligtigelse, stemmeandel m.v. Bilag 2 - Notat fra advokat Niels Borum
Et udkast til brev fra de 9 kommuner til Film Fyn A/S med beskrivelse af konsekvenserne af
den fælles fynske aftale. Bilag 3 - Brev til Film Fyn A/S
En procesplan for beslutninger, der skal træffes i forbindelse med udvidelsen af
ejerkredsen i Film Fyn A/S. Bilag 4 - Procesplan for beslutninger

Forslaget til fremadgående model er følgende:
•
•
•
•

•
•

•

•

Alle 9 kommuner bliver indehavere af en A-kapitaldel, der beregnes efter indbyggertal
Indtræden i Film Fyn A/S sker uden udvidelse af A-kapitalen. Dvs. at der sker en
omfordeling af A-kapitalen kommunerne imellem efter ovenstående grundlag.
I forbindelse med A-kapitalens omfordeling fastsættes værdien af aktierne til 0,- kr.,
hvorfor der ikke sker et yderligere kapitalindskud i Film Fyn A/S.
Der sker således ikke en økonomisk tilbagebetaling fra Film Fyn A/S til de kommuner, der
overdrager A-kapital til de indtrædende kommuner. Og tilsvarende ydes der ikke
kapitalindskud fra de indtrædende kommuner til Film Fyn A/S.
Det årlige driftstilskud pr. kommune fastsættes til 25,- kr. pr. indbygger. Beløbet
pristalsreguleres årligt efter KL’s pris- og lønskønsvejledning.
Der vil blive udarbejdet en ejeraftale, der regulerer, hvordan kommuner kan ind- og
udtræde af Film Fyn A/S, herunder hvorvidt indskudt kapital kan trækkes ud i forbindelse
med en udtræden m.v.
Selskabets vedtægt ændres, så bestyrelsen fremover sammensættes med 1 repræsentant
fra hver kommune (A-kapitalejer). Der ud over fortsætter bestyrelsen med tillige at bestå
af 2 repræsentanter fra B-kapitalejere.
På generalforsamlingen har kommunerne stemmefordeling efter indbyggertal.
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•

Der udarbejdes omkring årsskiftet 2019/20 en kommunal ejerstrategi for Film Fyn
A/S, der skal understøtte bestyrelsen i dens strategiske arbejde.
Når borgmesterkredsen har godkendt ovenstående med eventuelle justeringer, vil der blive
arbejdet videre med dokumenterne samt udarbejdet en sag til brug for den politiske beslutning i
de 9 fynske kommuner.
Der sigtes på beslutninger i kommunalbestyrelserne i marts 2019, således, at alle 9 kommuner kan
deltage i generalforsamlingen i Film Fyn A/S den 5. april 2019 og dermed igangsætte den nye
bestyrelse, beslutte forhold omkring aktiekapital m.v. Kommunaldirektørkredsen er tovholder på
udfærdigelse af sagen.
Sagsfremstillingen til kommunalbestyrelserne i marts vil indeholde følgende indstillinger:
•
•
•

Godkendelse af udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S (de fortsættende kommuner) eller
indtræden i ejerkredsen omkring Film Fyn A/S (Kerteminde og Odense)
Godkendelse af, at betalingsforpligtelsen i forbindelse med udvidelse af ejerkredsen i Film
Fyn A/S gælder fra 1. januar 2019
Godkendelse af, at det kommunale tilskud til Film Fyn A/S fastsættes til årligt 25 kr. pr.
indbygger

Af hensyn til Film Fyn A/S’ likviditetsmæssige forhold anbefales det, at der straks efter mødet i
Borgmesterforum Fyn sendes et brev til Film Fyn A/S, der redegør for beslutningerne om den
fælles fynske aftale og nærværende sag, og som giver Film Fyn A/S grundlag for opkrævning af
tilskud fra alle 9 kommuner på grundlag af indbyggertal.
Indstilling
Det indstilles
-

at Borgmesterforum Fyn godkender

1. den i sagsfremstillingen beskrevne model for udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S
2. den i sagsfremstillingen beskrevne proces og indhold for behandling i
kommunalbestyrelserne i marts 2019
3. indholdet i brev til Film Fyn A/S fra de 9 kommuner

Beslutning
BMF godkendte beskrevne model for udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S, proces og indhold for
behandling i byråd, såvel indhold i brev til Film Fyn A/S.
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Bilag 2: Notat fra advokat Niels Borum
Bilag 3: Brev til Film Fyn A/S
Bilag 4: Procesplan for beslutninger

10. Evt.

Der var intet til eventuelt
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