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1.

Godkendelse af referatet fra det seneste møde i BMF

Godkendelse af referatet fra det seneste møde i BMF d. 25. juni 2019 i Kerteminde.
Referat godkendt

2. Organisering af de fælles fynske organisationer
Sagsresumé
KMDF har udarbejdet et oplæg til en fremtidig organisering af de fælles fynske organisationer,
herunder en mulig finansiering af Erhvervshus Fyn P/S’ finansieringsbehov i 2019 på 7,7 mio. kr.
Der ønskes en drøftelse i BMF og en beslutning om at oplægget kan sendes til videre behandling i
de fynske byråd.
Sagsfremstilling
Kommunaldirektørforum Fyn besluttede på møde den 7. februar 2019 at nedsætte en
arbejdsgruppe med det formål at udarbejde et forslag til en mere hensigtsmæssig organisering af
de fælles fynske indsatser. En del af opgaven var tillige at sikre finansiering af finansieringsbehovet
i Erhvervshus Fyn i 2019 på ca. 7,7 mio. kr.
KMDF har behandlet arbejdsgruppens oplæg til konsolidering af Geo Fyn A/S, Byg til Vækst,
Havørred Fyn, Byregion Fyn-sekretariatet og Erhvervshus Fyn P/S.
Med forslaget etableres én enhed indeholdende alle indsatserne i de 5 enheder. Samtidig sikres
finansiering af det finansieringsbehov på 7,7 mio. kr. i Erhvervshus Fyn, der blev beskrevet i den
fælles fynske sagsfremstilling fra december 2018 om etablering af Erhvervshus Fyn. Oplægget
præsenteres nu for BMF. Se vedlagte fælleskommunale sagsfremstilling (bilag1 og 2)
Oplægget har følgende særlige økonomiske og styringsmæssige opmærksomhedspunkter, som
BMF bedes forholde sig til:
•

Middelfart Kommune udtræder formelt af beslutningsstrukturen for de nævnte indsatser,
men vil fortsat via en samarbejdsaftale med Erhvervshus Fyn få gavn af indsatserne.

•

Finansiering af Geo Fyn A/S har historisk været finansieret efter ejerandelene i selskabet.
Med oplægget foreslås det, at finansiering – i lighed med de andre fælleskommunale
indsatser - overgår til betaling pr. indbygger. Det får negativ økonomisk konsekvens for
Odense og Svendborg

•

Middelfart Kommune vil fremadrettet deltage i finansieringen af Byregion Fynsekretariatet opgaver

Indstilling
KMDF indstiller
- at BMF drøfter det fælles dagsordenspunkt om konsolidering af de fælles fynske
organisationer, herunder de i sagsfremstillingen beskrevne opmærksomhedspunkter,
og den videre proces.

Beslutning
Borgmesterforum Fyn principgodkendte det fremsendte udkast til sagsfremstilling, idet den i sit
indhold indeholder en hensigtsmæssig model for en konsolidering af de fælles fynske indsatser.
Borgmesterforum Fyn bemærkede dog, at en konsolidering alene skal omfatte de indsatser, hvor
en sammenlægning giver mening. Borgmesterforum Fyn pålagde derfor kommunaldirektørerne at
fortsætte dialogen mellem Erhvervshus Fyn og Byg til Vækst, Geo Fyn og Havørred Fyn. Når denne
dialog er afsluttet, skal sagsfremstillingen tilpasses inden den overgår til politisk behandling i
kommunerne.
Middelfart Kommune vil fortsat samarbejde på en række af de fælles fynske indsatser. Der
udarbejdes samarbejdsaftaler mellem Middelfart Kommune og de øvrige fynske kommuner.
Middelfart Kommune involveres dermed fortsat i beslutninger på de indsatser, hvor der er
samarbejdsaftaler.

3. Fælles fynsk samarbejde om pulp-behandling af KOD

Sagsresumé

På møde i Borgmesterforum Fyn (BMF) den 25. juni 2019 blev sagen vedrørende etablering af
fælles fynsk pulp behandling af KOD sendt tilbage til Kommunaldirektørforum Fyn til fornyet
behandling, da man ønskede mulighederne for en ny model undersøgt. Det er nu sket og der kan
præsenteres en mulig ny model og forslag til den videre proces, herunder nedsættelser af
tværgående arbejdsgrupper.
Der gives en orientering på Borgmesterforum Fyn mødet om den nye model og forslag til proces.
Herefter ønskes en politisk kvalificering og vurdering af, om sagen er i rette form for det videre
arbejde.

Sagsfremstilling
Op til mødet i BMF den 25. juni 2019 havde kommunerne alene forholdt sig til 3 modeller for et
fælles fynsk samarbejde:
1. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne
af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.
Af nedenstående tabel ses resultatet af byrådenes beslutninger.
Assens Kommune

Model 1

Faaborg-Midtfyn Kommune

Model 3

Kerteminde Kommune

Model 3

Langeland Kommune

Model 3

Nordfyns Kommune

Model 1

Nyborg Kommune

Model 1

Odense Kommune

Model 3

Svendborg Kommune

Model 3

Ærø Kommune

Model 3 (fleksibel for andre modeller)

Som der fremgår af tabellen, pegede tre kommuner på model 1 og seks kommuner på model 3,
hvor Ærø kommune dog udtrykker sig fleksibel, hvis en anden model skulle komme i spil.

På baggrund af ovenstående blev det indstillet til BMF, at de tre kommuner, der havde indstillet
Model 1, skulle gå sammen og drøfte mulighederne for fremtidigt samarbejde, ligesom de seks
kommuner, der havde indstillet Model 3, skulle gå sammen og drøfte mulighederne for fremtidigt
samarbejde.
På mødet den 25. juni 2019 besluttede BMF, at man ønskede at få undersøgt mulighed for en ny
model (Model 4), hvor al offentlig pulp bliver konkurrenceudsat på det private marked, hvorefter
seks kommuner afgiver kontrolbud.
Model 4 indeholder;
Udbud af pulping af de 9 kommuners samlede KOD med opdeling i delaftaler (med mulighed for
kombinationsrabat) således, at de hhv. 3 og 6 kommuner kan håndteres både samlet og hver for
sig. Udbuddet skal planlægges således, at nye anlæg reelt kan nå at blive bygget og der kan blive
foretage fornødne beregninger.
Dertil kan komme udbud på transport af KOD – alternativt indeholdt i udbud vedr. pulpning. Den
endelige konstruktion/prisen for kommunerne skal tage højde for, at den fysiske placering af
anlægget ikke er afgørende.
Odense Renovation vil skulle afgive kontrolbud på vegne af de 6 kommuner, og der vil derfor være
behov for bindende tilsagn fra de 6 kommuner vedrørende kontrolbud.
Der er behov for nedsættelse af arbejdsgrupper vedr. udbuddet og kontrolbudet bestående af
medarbejdere/repræsentanter fra alle kommuner. I den forbindelse er det vigtigt at være
opmærksom på, at der skal være vandtætte skotter mellem udarbejdelse af udbudsmateriale og
afgivelse af kontrolbud.
Arbejdsgrupperne skal have fokus på målet og se nærmere på den foreslåede model 4, herunder
fordele og ulemper ved modellen. Det anbefales, at arbejdsgruppen refererer direkte til KMDF,
men at BMF inddrages i passende omfang, så proces og evt. større spørgsmål afklares i BMF.
Der vil blive behov for ekstern bistand både i forhold til det juridiske og formentlig også i forhold til
det tekniske. Odense Kommune anbefaler, at advokatfirmaet Horten bistår kommunerne i
processen.
Alle kommunerne vil skulle dele udgifterne til ekstern bistand vedr. udbud af de 9 kommuners
KOD, og de kommuner, der ønsker at kunne gøre brug af kontrolbud, skal endvidere dele udgiften
til evt. ekstern rådgivning herom.
Odense Kommune tilbyder at være tovholder på projektet, og såfremt der er opbakning til
modellen, vil Odense Kommune snarest udarbejde et kort notat, der i lidt flere detaljer beskriver
en muligt proces og hvilke kompetencer medlemmerne af arbejdsgrupperne gerne må besidde.

Indstilling
KMDF indstiller til Borgmesterforum Fyn
-

at forslaget Model 4 drøftes og forslaget godkendes

Beslutning
Borgmesterforum Fyn drøftede sagen og besluttede
-

at de tre kommuner, der tidligere har peget på model 1, genoptager sagen nu med model 4
til politisk behandling i egen kommune

-

De tre kommuner orienterer stadsdirektøren i Odense Kommune, om udfaldet af deres
politiske behandling

-

Hvis de tre kommuner vender positivt tilbage omkring deltagelse i model 4, så arbejdes der
videre med model 4 for de 9 kommuner i Byregion Fyn

-

Hvis de tre kommuner fastholder at pege på model 1, så vil de resterende 6 kommuner
arbejde videre med model 3

-

Odense Kommune er tovholder på projektet

4. MF Møde FYN 28. okt. 2019
Sagsresumé
Byregion Fyn afholder efterårets MF Møde FYN den 28. oktober 2019. Mødet varer 3 timer.
På baggrund af indkaldelse af dagsordenpunkter fra borgmestre og MF’erne for emner, der kobler
national politik med den kommunale virkelighed, er der et forslag til dagsorden.
Der ønskes en drøftelse af indhold på dagsordenen til MF Møde Fyn mellem de fynsk valgte
folketingsmedlemmer og fynske borgmestre samt beslutning om dagsordenpunkter.

Sagsfremstilling
MF Møde FYN er mødeforum for politiske drøftelser af aktuelle og relevante emner mellem fynske
borgmestre og fynsk valgte MF’ere. Aktiv og meningsfuld udveksling af viden, indsigter og
holdninger er mødets DNA. Her drøftes, hvordan Fyn og Christiansborg bedst samarbejder om
landspolitiske dagsordener ud fra et fynsk perspektiv såvel nære emner, som optager de fynske
kommuner på tværs af kommunegrænser.
Der har været indkaldt dagsordenpunkter fra både borgmestre og MF’ere.
På baggrund af dette præsenteres forslag til dagsorden. Forslag til dagsorden til MF-mødet er
vedlagt som bilag 3.

Indstilling
Det indstilles,
-

At Borgmesterforum Fyn drøfter og kvalificerer dagsordenen for det politiske møde MF
Møde FYN den 28. oktober 2019
At Borgmesterforum Fyn herefter godkender dagsorden, så den kan udsendes til
mødedeltagerne forud for mødet

Beslutning
Borgmesterforum Fyn besluttede at godkende forslag til dagsorden. Dertil blev der indstillet et nyt
punkt ang. nyt bygningsreglement og beredskab.

5. Tilskud til offerrådgivning
Sagsresumé
Der ønskes en tilkendegivelse fra de fynske borgmestre, om de vil yde et tilskud til
Offerrådgivningen i Fyns Politikreds med 0,30 kr./indb./år.
Sagsfremstilling
Jørgen Overgaard, formand for Offerrådgivningen har på et Politikredsmøde tidligere på året
fremlagt et ønske om at de fynske kommuner vil yde tilskud til Offerrådgivningen på 0,30
kr./indb/år.
Ifølge Jørgen Overgaard, Offerrådgivningen udtrykte han, at der var en positiv holdning blandt de
fynske borgmestre til at støtte Offerrådgivningen. Han har efterfølgende fremsendt en skriftlig
ansøgning til Borgmester Søren Steen Andersen, Assens Kommune, hvori han beder Søren Steen
Andersen løfte ansøgningen ind i BMF, med ønsket om at de fynske kommuner fremover vil støtte
Offerrådgivningen. Se bilag 3.
Det skal bemærkes, at et årligt tilskud på 0,30 kr/indb./år vil give en mere stabil økonomi og
såfremt samtlige kommuner tilslutter sig ordningen, vil der ikke blive søgt om midler §18 midler
hos kommunerne

Indstilling
Det indstilles til BMF
-

at drøfte Offerrådgivningens henvendelse og beslutte at tiltræde ansøgningen om et
årligt tilskud til på 0,30 kr. pr/indb./år.

Beslutning
Borgmesterforum Fyn anerkender indsatsen, men tilskud til sådanne sager skal søges lokalt i
kommunerne og ikke i fælles fynsk regi af Borgmesterforum Fyn, hvorfor Offerrådgivningen opfordres
til fortsat at ansøge de enkelte kommuner om §18 midler.

6. Orientering fra Byregion Fyn sekretariatet
-

E20-Komiteens møde med Transportminister
Grønt Topmøde 8. nov. 2019 i Kerteminde
Fundraising Dag FYN 2020

Borgmesterforum Fyn tog Sekretariatets orientering til efterretning.

7. Eventuelt
Byregion Fyn sekretariatet gjorde opmærksom på, at der til kommende Borgmesterforum Fyn
møde 26. november i Assens vil være afbud fra 3 – 4 borgmestre, grundet anden aktivitet, men at
det ikke har været muligt at finde anden mødedato.
Borgmesterforum Fyn besluttede at mødet gennemføres som planlagt den 26. november 2019.

