
BYREGION FYN 

24. Februar 2014 

Bæredygtig vækst på Fyn  

– Udvikling af en fælles planlægningsstruktur på Fyn 
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Fynsk Samarbejde 
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Byregionerne - i Danmark og verden 

• Væksten koncentreres omkring de 

store byer 

De store byer er vækstmotorer 

• Fra byer til byregioner 

Vi lever på tværs af kommunegrænser.  

En kommunens udfordringer kan ikke 

længere løses i kommunen 
• Globalisering –  

Kun ved at skabe sammenhæng på tværs af 

byregionerne, kan vi opnå international 

tyngde 
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Formål 

• Bringe Fyn på linje med Østjylland og 

Hovedstadsområdet 

• Sætte nye rammer for vækst og velstand på 

Fyn – tiltrække arbejdskraft, virksomheder 

og investeringer 

• Skærpe Fyn i byregion konkurrencen 

Hovedfaser i Byregion Fyns arbejdet 

2011 2013 2014 

Fynsprojektet Strategiske udviklingsprojekter Strategi Fyn 
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Politisk beslutningskraft 

 

Politisk koordinering 

 

Administrativ styring 

 

Koordinering af samarbejdet 

 

Arbejdskraft i samarbejdsprojekter 

 

 

 

Politisk lederskab og samarbejde i Byregion Fyn 

Fynske 

kommunalbestyrelser 

Borgmesterforum Fyn 

Kommunaldirektør-

forum Fyn 

Byregion Fyn 

Sekretariat 

Kommunerne 



Sekretariatet 

ANSVARSOMRÅDER 

 

• Formuleringen af Fynsstrategien og dens efterfølgende eksekvering 

• Sekretariat for Kommunaldirektørforum, Borgmesterforum og  

de fynske planchefer 

• Projektledelse af udvalgte projekter og planlægning 

• To årlige Fyns Fremtid Konferencer for politikere mv. 

• Formidle et grundlæggende overblik over landspolitiske og regionale 

tiltag med særlig interesse for de fynske kommuner 

Organisationen: 

 

• Nedsat august 2013 

• De fynske kommuner undtagen Middelfart 

• 2 ansatte konsulenter.  

• Samlet årligt budget ca. 1.6 mio. kr. 

Kommuner bidrager ift. indbyggertal 

• Kommunerne stiller arbejdskraft til rådighed i arbejdsgrupper 

• Projekter ud over den ”almindelige drift” finansieres ad hoc 
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• Fælles politisk udviklingsstrategi for Byregion Fyn 

• En fælles overligger for kommunernes 

planlægning 

• Aftalepapir om nye fælles projekter 

 

Tre strategiske spor: 

• Fyn på banen 

• Fyn i vækst 

• Attraktive Fyn 

Strategi Fyn 2014 

Strategiske 

udviklingsprojekter 
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• Højhastighedstog – giver nye muligheder 

• Kortere rejsetider på Fyn 

 

Fyn på banen 

Strategiske 

udviklingsprojekter 
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Fyn i vækst 

Strategiske 

udviklingsprojekter 

 

• Erhverv - Danmarks laboratorium 

• Samarbejder mellem kommuner,  

virksomheder og vidensinstitutioner 

• IT infrastruktur 
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• Bosætningspotentialet 

• De unge og de fynske ambassadører som 

målgrupper 

• Invester i byerne 

Attraktive Fyn 

Strategiske 

udviklingsprojekter 
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Udvalgte projekter i 2014 

Investering i infrastruktur 
• Fælles indsats for udbygning 

af E20 


