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Dagsorden

1. Motorvej E 20 – Den fremadrettede interessevaretagelse
Region Syddanmark deltager på mødet ved regionsformand Stephanie Lose og afdelingschef
Rune Stig Mortensen, Regional Udvikling
-

o

-

2. Godkendelse af referat fra BMF-mødet den 16. december 2016
3. Havørred Fyn
Forlængelse/fornyelse af aftalerne omkring Havørred Fyn og beslutning om midlertidig
forlængelse af delaftale
4. Strategi Fyn 2018-21
- Ekspertgrupper
- Tidsplan
5. Konference FF8, Hotel Storebælt, Nyborg
6. Eventuelt
Energiplan Fyn
Status Biogas Fyn
Facebook
Udflytning af statslige arbejdspladser – fase 2
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1. Motorvej E 20 – Den fremadrettede interessevaretagelse

Sagsresumé
Interessevaretagelsen af E 20 blev på det seneste møde i Borgmesterforum i december drøftet. På
baggrund af denne drøftelse blev det besluttet at udarbejde en drejebog for den kommende indsats i
forbindelse med interessevaretagelse af E 20.
Sagsfremstilling
Med afsæt i Borgmesterforums beslutning om udarbejdelsen en drejebog for at styrke
interessevaretagelse af E 20, er der udarbejdet en kort status for den hidtidige indsats og forslag til det
forestående arbejde med udarbejdelsen, indholdet drejebogen og hvornår drejebogen kan forventes at
blive præsenteret – Bilag 1
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,
-

at igangsætte processen med at etablere en E-20 komite, samt igangsætte arbejdet med drejebogen,
så der kan fremlægges et oplæg til en færdig drejebog på det næste møde i Borgmesterforum den 5.
april 2017

Beslutning
Der var en generel drøftelse om oplægget, hvor enkelte indsatser blev diskuteret. Efterfølgende tiltrådte
Borgmesterforum indstillingen.

Bilag 1: E 20 interessevaretagelse - Drejebog
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2. Godkendelse af referat fra BMF-mødet den 16. december 2016
Referatet blev godkendt uden kommentarer
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3. Havørred Fyn
Forlængelse/fornyelse af aftalerne omkring Havørred Fyn og beslutning om
midlertidig forlængelse af delaftale.
Sagsresumé
Samarbejdet mellem de fynske kommuner om projektet Havørred Fyn er formaliseret gennem
oprindeligt 6 aftaler omkring projektets 3 hovedaktiviteter: restaurering af vandløb, udsætning af
havørreder og markedsføring (se bilag 10 Havørred Fyn - Aftaler oversigt).
Aftalerne er opbygget som enkeltstående aftaler, og der findes derfor ikke en sammenskrevet politisk
aftale med en samlet økonomisk ramme. Desuden har aftalerne forskellige udløbstids-punkter, hvilket
er uhensigtsmæssigt, i forhold til sammenhængen mellem projektets tre hovedaktiviteter. Derfor vil det
på sigt være hensigtsmæssigt at der vedtages en rammeaftale, som indeholder den politiske del og den
økonomiske ramme.
Sagsfremstilling
Første skridt i processen, vil være at forlænge den eksisterende aftale ”Samarbejdsaftale om restaurering
af vandløb på Fyn under Havørred Fyn projektet”, da aftalen udløb med årets udgang (2016). Aftalen
foreslås forlænget til og med 2017, så projektet kan fortsætte på nuværende vilkår, indtil der foreligger
et nyt aftalegrundlag
Det er samtidig nødvendigt, at styregruppen udarbejder et udkast til en fremtidig aftale i løbet af 2017,
således at en ny samlet aftale kan vedtages af Borgmesterforum i 2018. Det skyldes, at der med
udgangen af 2017 er udarbejdet en ny strategi ”Strategi FYN 2017-21”, der kan medføre en
organiseringsændring og dermed også et ændret økonomisk grundlag.
Der er ønsket at styrke markedsføringsdelen af projektet, for at konsolidere og udbygge
markedsføringsindsatsen. Det vil kræve flere midler til dette område. Disse midler kan kun findes
indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til restaureringsdelen. Derfor foreslås det, at den
fremtidige aftale rummer en større økonomisk fleksibilitet for styregruppen til at iværksætte aktiviteter
indenfor den samlede økonomiske ramme.
Indtil en ny aftale med større økonomisk fleksibilitet indenfor en samlet økonomisk ramme er på plads,
foreslås det, at styregruppen bemyndiges til at kunne overføre ca. 250.000 kr./år af midlerne fra
vandløbsrestaurering til markedsføringsaktiviteter målrettet eksisterende og nye markeder. Beløbet
udgør ca. 15 % af de midler der er afsat til vandløbsrestaurering.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,
at tiltræde en forlængelse af ”Samarbejdsaftale om restaurering af vandløb på Fyn under Havørred Fyn
projektet” til og med 2017
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at Havørred Fyn i 2017 udarbejder et udkast til et nyt aftalegrundlag i form af en rammeaftale for
Havørred Fyn til og med 2021
at styregruppen bemyndiges til at overføre op til 15 % af midlerne fra vandløbsrestaurering til
markedsføringsdelen af projektet i perioden 2016-2019, afhængig af de aktuelle markedsføringsbehov.
Beslutning
Borgmesterforum tiltrådte forslaget, uden yderligere bemærkninger

Bilag 2: Aftaler - oversigt
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4. Strategi FYN 2018-21
– Ekspertgrupper og endelig tidsplan
Sagsresumé
Som en del af det igangværende strategiarbejde har sekretariatet inviteret faglige eksperter fordelt på syv
grupper for at kvalificere den kommende Strategi Fyn 2018-21. Ekspertgrupperne har nu været samlet
og givet deres input. Der gives en gennemgang og status på arbejdet og den endelige tidsplan
fremlægges.
Sagsfremstilling
53 eksperter inden for hovedtemaerne i den kommende ”Strategi FYN” Uddannelse & Arbejdsmarked,
Bosætning & Attraktivitet samt Mobil & Bredbånd, har i regi af Byregion Fyn i perioden 4. – 17. januar
2017 deltaget i ekspertpanelmøder og givet deres bud på de fælles fynske udfordringer og indsatser, der
kunne tegne Strategi Fyn 2018-21.
Med hjælp fra ekspertpanelerne har de politiske prioriteringer, som blev foretaget af borgmesterkredsen
i efteråret 16 (og yderligere kvalificeret ved Fyns Fremtid 7), nu fået en øget faglig tyngde, der gør at
sekretariatet i den kommende tid kan forfatte det første forslag til Strategi Fyn 2018-21.
Panelmøderne er vel overstået, men ’brugen’ af eksperterne er ikke afsluttet. Der er fra sekretariatets
side lagt op til, at eksperterne holdes tæt på den igangværende skriveproces af Strategi Fyn 2018-21.
Sekretariatet har ikke bare kunnet notere sig en solid opbakning til aktiv deltagelse i panelmøderne, men
ligeledes en stor lyst blandt eksperterne til fortsat at medvirke i udformningen af strategien.
I den kommende proces vil eksperterne derfor medvirke som rådgivere og evt. medskribenter på
strategien.
Indstilling
Det indstilles til Borgmesterforum,
at drøfte orienteringen og godkende den endelige tidsplan
Beslutning
Borgmesterforum tog orienteringen til efterretning og godkendte den endelige tidsplan

Bilag 3: Referat fra ekspertgrupperne
Bilag 4: Den endelige tidsplan for ”Strategi FYN”
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5. Konference ”Fyns Fremtid 8” d. 7. marts Hotel Storebælt Nyborg
Sagsresumé
Det blev på det seneste møde i Borgmesterforum besluttet at gennemføre konferencen Fyns Fremtid 8
(FF8), med det det formål at skabe en god optakt til høringsfasen af Strategi FYN 2018-21, og styrke
det gode momentum, der er skabt blandt byrådspolitikerne i forbindelse med fælles fynske projekter.
Inden selve konferencen FF8 vil der være mulighed for at deltage i en mindre konference som
sekretariatet i samarbejde Transportøkonomisk Forening (TØF) afholder. Konferencen afholdes
samme sted og vil foregå mellem kl. 13–16. Temaet for konferencen er Den Sammenhængende Rejse. TØF
udsender særskilt invitation til dette arrangement.
Sagsfremstilling
FF8 skal medvirke til at øge ejerskabet blandt det politiske opland på tværs af Fyn, samt inddrage og
orientere byrådspolitikerne i/om det nuværende arbejde med Strategi Fyn 2018-21. På baggrund af de
gode tilbagemeldinger omkring workshopdelen på FF7 konferencen (d. 14. november 2016), hvor
byrådsmedlemmerne i fællesskab og på tværs af byråd skulle kvalificere og idéudvikle på de tre
overordnede politiske hovedtemaer, vil FF8 ligeledes indeholde en workshopdel. Derudover vil der
være eksterne oplægsholdere og mulighed for deltagelse fra vores ekspertgrupper. Bilag 2
Konferencens faglige hovedfokus vil være de fremtidige realiseringer af Strategi Fyn 2018-21:
Hvordan realiserer vi de kommende strategiske retninger og indsatser i fællesskab?
Det globale perspektiv/nationale perspektiv – Fyn er ikke sig selv nok
Den grundlæggende tanke bag fynsk samarbejde – merværdi for den enkelte kommune og Fyn
o Byregion FYN/Udvikling Fyn mv. løser fælles opgaver med størst effekt
o Kommunerne løser de lokale opgaver med størst effekt.
Inden konferencen fremsendes en teaser, der fortæller hovedbudskaberne for konferencen. Teaseren
har til formål at styrke interesse blandt kommunalbestyrelserne.
Indstilling
Det indstilles til borgmesterforum,
at drøfte oplægget til FF8 og godkende programmet for konferencen
Beslutning
Oplægget blev drøftet og det endelige program for FF8 blev vedtaget
Bilag 5: FF8 - Workshop og program
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6. Evt.
Under evt. blev der orienteret om flg.:
Peter Rahbæk Juel gav en orienterede om Facebook og de overvejelser Odense Kommune har gjort i
forbindelse hermed.
Der skal nedsættes en Fynsk delegation, der skal besøge Lulå og se på de muligheder, der vil være i
forbindelse med Facebook – med det formål efterfølgende at kunne arbejde med – Hvad kan vi få ud
af på Fyn?
Dernæst var der en kort drøftelse af Energiplan Fyn og Biogas Fyn.
Til sidst var der en drøftelse af næste etape for udflytningen af statslige arbejdspladser.
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