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1.

Godkendelse af referatet fra det seneste møde i Borgmesterforum Fyn

Godkendelse af referatet fra det seneste møde i BMF d. 23. april 2020
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

2. FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid
Sagsresumé
Borgmesterforum Fyn præsenteres for forslag til FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid, som skal
være Fyns nye fælles grønne vision med målsætninger, målemetoder og partnerskaber.
Med FYN 2030 bliver Fyn den første landsdel, der står sammen om konkrete mål for en bæredygtig fremtid
Det har været et ønske, at Fyns nye grønne vision forankres på en tydelig fælles fynsk dagsorden og med
indsatser, der med fordel løses i fælles fynsk regi. Visionen er en fælles rammesætning, som tager afsæt i
den nationale klimalov, KL´s anbefalinger og ikke mindst FN´s Verdensmål. Ambitionsniveauet for vision og
indsatser skal matche den politiske ambition på Fyn samtidigt med, at der tages højde for kommunernes
egne indsatser indenfor bæredygtighed og den grønne omstilling.
På denne baggrund lægges der op til en drøftelse i Borgmesterforum Fyn af engagement, mål og indhold i
FYN 2030.
Sagsfremstilling
Erhvervshus Fyn fremlægger forslag til en fælles grøn vision for Fyn under overskriften FYN 2030 – Sammen
om en bæredygtig fremtid”.
Visionen skaber en fælles ramme for brede samarbejder mellem kommuner, erhverv, borgere, uddannelser
og forskning om de mest holdbare løsninger til fremtidens bæredygtige samfund. Den bygger på FN’s
Verdensmål med konkrete målsætninger for klima og affald, og supplerer kommunernes egne politikker og
handlingsplaner, som i øjeblikket udspiller sig bredt på Fyn, med en fælles ramme for indsatser på tværs af
kommuner og sektorer.
Med godkendelse af visionen og de tilhørende målsætninger vil Fyn være den første landsdel, der står
sammen om konkrete mål for en bæredygtig fremtid. Visionen vedlægges som bilag 2.
Borgmesterforum Fyn præsenteres på mødet også for procesforslag for politisk behandling af FYN 2030 –
Sammen om en bæredygtig fremtid i de fynske byråd.
FYN 2030 er udviklet på baggrund af Grønt Topmøde Fyn i november 2019, hvor fynske politikere mødtes
med ledere og fagfolk fra virksomheder, brancheorganisationer, forsyningsselskaber og videns- og
uddannelsesinstitutioner. Visionen er efterfølgende udviklet i samarbejde med kommunale fagchefer,
tekniske direktører og Kommunaldirektørforum Fyn. FYN 2030 er kvalificeret gennem politiske og faglige
drøftelser i Fagkomiteen for Infrastruktur & Mobilitet såvel i Borgmesterforum Fyn.
Ambitionen er, at fynske aktører slutter op om visionen gennem partnerskaber om konkrete handlinger.
FYN 2030 er således mere en bevægelse end en strategi med en fastlagt handlingsplan. Et vigtigt element
bliver politisk ejerskab hos de fynske kommuner, der som nøgleaktører kan være med til at udvikle visionen
- og gennem partnerskaber omsætte den til konkrete handlinger, der hvor samarbejde og fælles løsninger
giver ekstra værdi og mere holdbare løsninger. På denne baggrund lægges der op til en drøftelse af
engagement, mål og indhold i FYN 2030.

Indstilling

KMDF indstiller,
- at Borgmesterforum Fyn drøfter mål og indhold for det fælles fynske samarbejde om FYN 2030
- at Borgmesterforum Fyn drøfter forslag til proces for politisk behandling af FYN 2030 i de fynske byråd
- at Borgmesterforum Fyn godkender og oversender FYN 2030 – sammen om bæredygtighed til behandling i
de fynske byråd

Beslutning
Borgmesterforum Fyn drøftede oplægget og besluttede
- At sende sagen til Kommunaldirektørforum Fyn for at få foretaget en udvidet undersøgelse og
afklaring af hhv. individuelt og fælles datagrundlag for Fyn som baseline for FYN 2030
- At det bl.a. på baggrund den yderligere afklaring af datagrundlag skal vurderes, om det er muligt
at hæve ambitionsniveauet for FYN 2030 og ambitionsniveauet for, hvornår Fyn kan være Co2neutral.

3. Generalforsamling i Byg til Vækst
Referat fra generalforsamlingen sendes direkte til medlemskommunerne fra sekretariatet for Byg til Vækst.

4. Middelfart Kommune - en del af Destination Fyn
Resume
Middelfart Kommune ønsker at indtræde fuldgyldigt i turismesamarbejdet Destination Fyn. Hermed styrkes
det fynske samarbejde i Destination Fyn på alle niveauer  både ift. turisterne, erhvervet og den
igangværende konsolideringsproces på nationalt plan. Der ønskes en drøftelse af perspektiveringer og en
principgodkendelse af Middelfart Kommunes indtræden.

Sagsfremstilling
Middelfart Kommune ønsker at indtræde fuldgyldigt i samarbejdet omkring Destination Fyn. Hermed
styrkes det fynske samarbejde i Destination Fyn på alle niveauer både ift. turisterne, erhvervet og den
igangværende konsolideringsproces på nationalt plan. Middelfart Kommune har indtil nu deltaget i dele af
samarbejdet omkring Destination Fyn, og her er det især leisure- og sportevent-områderne, samarbejdet
har koncentreret sig om. Middelfart Kommune har hidtil deltaget i Destination Fyn med et aktivitetsbudget
på kr. 533.412. Prisen for et fuldt medlemskab, hvor Middelfart Kommune betaler sin andel af de faktiske
omkostninger, vil være kr. 1.299.14 (ud fra fordelingsnøgle pr. antal indbyggere pr. 1. januar 2019).
Set fra et fynsk synspunkt er det attraktivt, at Middelfart Kommune - og dermed også Lillebælt-brandet fremadrettet bliver en endnu stærkere del af den fynske turismesatsning. Perspektiverne i en styrket
position til Lillebæltområdet og Naturpark Lillebælt er store, og området vil blive en vigtig reason-to-go i
det fynske arbejde. Styrkerne i området passer ift. lesiureindsatsen godt ind i såvel Kyst & Natur som
Outdoor.
Der er ligeledes et godt match mellem aktiviteterne i EventAlliancen Fyn, som drives af Destination Fyn, og
Meeting Lillebælt. Det er derfor vurderingen, at med alle ti kommuner i samarbejdet og markedsføringen af
Fyn vil midten af Danmark fremstå endnu mere samlet, attraktiv og styrket som en helhed med en klar
fortælling. Middelfart indtræder som fuldgyldigt medlem af Destination Fyn i en velfunderet fælles
turismeorganisation. Destinationens tværgående samarbejde og profil står stærkt og er positioneret
tydeligt i forhold til den nationale konsolideringsstrategi. Der er et positivt og gensidigt respektfuldt
samarbejde med de lokale turistbureauer og -service i kommunerne og i turismeerhvervet samlet på Fyn.
Det er også grundlaget for, at Destination Fyn har kunnet reagere hurtigt og handlingsorienteret i et
COVID19 presset år  i tæt samarbejde med det fynske turisterhverv. Både samarbejde, profil, strategiske
satsninger og fælles markedsføringstiltag er i god udvikling og det styrkes nu yderligere med den 10. fynske
kommunes indtræden som fuldgyldigt medlem. Med Middelfart Kommune som fuldgyldigt medlem af
Destination Fyn indrettes governance-strukturen derefter. Forhold vedr. Destination Fyn kan fremadrettet
drøftes i Borgmesterforum Fyn med deltagelse af alle 10 borgmestre. Forhold vedr. Erhvervshus Fyn P/S vil
fortsat varetages på særskilt møde uden deltagelse fra Middelfart.
Den samlede strategi for Destination Fyn er under revision ifm. konsolideringsprocessen. Det forventes at
præsenterer Borgmesterforum Fyn for den reviderede strategi på mødet i efteråret til drøftelse og
godkendelse.

Indstilling
Det indstilles, at Borgmesterforum Fyn
- Drøfter perspektiverne i Middelfarts Kommunes fuldgyldige medlemskab af Destination Fyn
- Principgodkender Middelfart Kommunes indtrædelse

Beslutning
Borgmesterforum Fyn drøftede perspektiverne i Middelfart Kommunes medlemskab af Destination Fyn. Der
var enighed om, at det vil styrke turismesamarbejdet på Fyn, at alle kommunerne nu står sammen om den
fælles udvikling og markedsføring af Fyn som turistdestination.
Borgmesterforum Fyn principgodkendte Middelfart Kommunes indtrædelse.

5. Kampagne ”FYN skal det være”
Sagsresumé
De fynske kommuner har igangsat et kampagnesamarbejde mod det danske marked under overskriften Fyn
skal det være. Ambitionen er at medvirke til at sikre, at Fyn bliver stærkt positioneret i danskernes
bevidsthed og at flest mulige derfor vælger Fyn som sommerens og efterårets feriedestination. Derudover
skal kampagnen lægge fundamentet for Fyns brand fremadrettet.
Sagsfremstilling
De fynske kommuner har igangsat et kampagnesamarbejde mod det danske marked under overskriften Fyn
skal det være. Ambitionen er at medvirke til at sikre, at Fyn bliver stærkt positioneret i danskernes
bevidsthed og at flest mulige derfor vælger Fyn som sommerens og efterårets feriedestination.
Turismeerhvervet på Fyn er hårdt presset af COVID-19-situationen. Turismeomsætningen udgør 7,4 mia. kr.
på Fyn (2017) og beskæftigede 10.000. Det er derfor nødvendigt med en fælles fokuseret indsats fra alle de
fynske kommuner for at medvirke til sikre beskæftigelsen i det fynske turismeerhverv på såvel kort som lagt
sigt.
Formål med indsats:
•
•

Medvirke til at genstarte turismen på Fyn.
Sikre at Fyn også på den lange bane positioneres som en attraktiv rejsedestination for danskere.

Kampagnen bygges op over tre spor: Kyst & natur, Outdoor samt Kultur & storby.
Markedsføringsindsatsen blev igangsat i uge 21 både online og offline. I uge 23 er der premiere på to af
kampagnen stærkeste elementer: TV-spot på TV2 og TV2 Play samt Fyn skal det være-tillæg i hele Jysk
Fynske Mediers udgivelsesområde.
Klyngedirektør for Destination Fyn Rasmus Hessum Hansen giver status på og viser eksempler fra
kampagnen Fyn skal det være.
Indstilling
Det indstilles, at Borgmesterform Fyn tager orienteringen til efterretning og drøfter anbefalinger til det
videre arbejde.

Beslutning
Borgmesterforum Fyn tog orienteringen til efterretning og udtrykte opbakning til linjen. I drøftelserne blev
det anbefalet, at der også fokus på tiden efter sommerferieperioden og opmærksomhed på åbningen af det
tyske marked, hvilket blev bekræftet som en del af planen for det samlede fremstød for Fyn skal det være.

6. Status Fyn i en Corona-tid
Sagsresumé
De
fynske kommuner har siden medio marts samarbejdet og koordineret handlinger. Der ligges op til en
drøftelse af erfaringer, eventuelle behov for yderligere skridt inden for igangsatte indsatser, og hvorvidt der
er behov for nye og fælles fynske tiltag og indsatser i den kommende periode med genåbning og styrkelse
af samfundet.
Sagsfremstilling
De fynske kommuner har siden 11. marts koordineret Corona relaterede indsatser med fokus på borgere,
erhvervsliv, kommuner. Sammen og på afstand er der gjort en stor indsats for den akutte håndtering.
Kommunerne har hver for sig og i fællesskab igangsat en række initiativer for at imødekomme situationen
og give borgere og erhvervsliv bedste muligheder for at komme igennem den krise, som nedlukningen af
samfundet har medført.
Siden nedlukning har der været løbende dialog og erfaringsudveksling mellem de fynske kommuner,
administrativt såvel som politisk med fokus på værktøj, greb og omfang i beredskab og generelle
målrettede indsatser.
Indstilling
Det indstilles,
-

at Borgmesterforum Fyn udveksler erfaring og drøfter eventuelle muligheder for yderligere fælles
fynske indsatser

Beslutning
Borgmesterforum Fyn udvekslede erfaring og drøftede eventuelle muligheder for yderligere fælles fynske
indsatser. Der har der været stor viden- og erfaringsudveksling såvel som koordination mellem kommunerne
på Fyn, hvilket har styrket den samlede indsats i håndteringen af Corona udbruddet med tilhørende
nedlukning. Erfaringerne tages med i det videre tværkommunale samarbejde.

7. Status for det fynske arbejdsmarked under og efter Corona epidemi
Sagsresumé
Borgmesterforum Fyn besluttede på møde den 23. april 2020 at følge situationen på det fynske
arbejdsmarked tæt. Den ekstraordinære situation grundet udbruddet af COVID-19 medfører en bekymring
for det fynske arbejdsmarked både her og nu og efter krisen. Trods mange hjælpepakker er der allerede
sket afskedigelser i virksomhederne, som betyder en stor nytilgang af ledige. Det skal drøftes, hvordan Fyn
hurtigst muligt kan komme tilbage på niveau fra før krisen. Punktet dagsordensættes med databillede af
den aktuelle situation, nøgletal, udvikling og tendenser samt muligheder for strategiske indsatser.
Sagsfremstilling
På mødet i Borgmesterforum Fyn den 23. april 2020 blev der givet en første orientering om situationen på
det fynske arbejdsmarked. Det blev på dette møde besluttet at følge situationen på arbejdsmarkedet
fremadrettet. Der præsenteres derfor et databillede af den aktuelle situation. Data som præsenteres på
mødet, er helt nye og opdateret fra den 8. juni.
De emner som bliver afdækket er: Den generelle ledighed på Fyn og i de enkelte fynske kommuner, antallet
af ledige før og under krisen, forandringer i forhold til ledige fra nye brancher, antal af opslåede stillinger på
Jobnet samt arbejdsfordelinger og varslinger.
Den høje ledighed både på landsplan og på Fyn vidner om, at Corona krisen har store konsekvenser for
arbejdsmarkedet. Tilgangen af nytilmeldte ledige har været relativ høj indtil primo-maj, hvorefter
udviklingen dog falder. Lige nu er der stor usikkerhed om, hvordan arbejdsmarkedet ser ud efter Coronakrisen. Mange virksomheder vil formentligt være i en situation, hvor deres økonomi er presset, og de vil
kæmpe for deres overlevelse. Virksomheder inden for brancher såsom transport samt hoteller og
restauration, oplever de største relative stigninger i forhold til antallet af ledige.
For andre er der nye markeder der åbner sig. En vækst i beskæftigelsen kan derfor lade vente på sig på
nogle områder, mens der på andre områder vil være et stort behov for at ansætte.
Jobcenterchefkredsen på Fyn har 31. marts 2020 lagt retningen for en fælles plan. Det er
jobcenterchefkredsens anbefaling at arbejdsmarkedet nøje bliver overvåget for dermed løbende at kunne
vurdere behovet, og fokusere yderligere på tværgående initiativer der allerede er erfaringer med.
Jobcenterchefkredsens forslag til konkrete initiativer til at understøtte det fynske arbejdsmarked fordeler
sig i tre spor:
Spor 1: Styrke det generelle samarbejde på Fyn – Fyn står sammen
Spor 2: Øget fokus på bestemte brancher som byggeriet og sundhedsområdet
Spor 3: Specifikt fokus på opkvalificering og jobrotation
De tre spor blev præsenteret på mødet den 23. april og der vil på mødet i Borgmesterforum den 9. juni
blive givet en opdateret status på udviklingen på det fynske arbejdsmarked og på initiativerne.
Status for de tre spor:

Spor 1: Alle kommuner har afdækket rekrutteringsbehovet for de brancher, der har tilkendegivet et behov,
og alle rekrutteringsbehov er blevet løst.
Spor 2: Alle kommuner har intensiveret samarbejdet med social- og sundhedsområderne. Jobcentre har
etableret arbejdsgange, som sikrer screening af arbejdskraftreserven.
Spor 3: Online kurser er blevet etableret i regi af RAR Fyn og kan anvendes af samtlige fynske jobcentre
under RAR Fyn.

Indstilling
Der indstilles, at Borgmesterforum Fyn tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Borgmesterforum Fyn tog orienteringen til efterretning og vil fortsætte med at følge udviklingen.

8. Eventuelt
Borgmesterforum Fyn drøftede muligheden for at tiltrække den nye styrelse for værnemidler. Der foretages
nærmere undersøgelser af planerne for etablering af styrelsen.
Derudover enedes man om at fremsende brev til Justitsministeren vedr. muligheden for, at sejlende tyske,
norske og islandske turister via en tro- og loveerklæring om 6 dages ophold kan få indrejsetilladelse til
Danmark. I samme henvendelse efterspørges muligheden for at grupperejser, som typisk har en varighed på
over 6 dage, der dog fordeles på forskellige overnatningssteder, ligeledes kan gives indrejsetilladelse.

