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mere kvalitet og inddragelse

Baggrunden for projektet var, at Faaborg-midtfyn 

kommune ville samle sine kræfter for at klare sig i 

den skærpede konkurrence mellem kommunerne 

om udviklingen i bosætning og erhverv. Formålet 

var at hæve kvaliteten i udarbejdelsen af planstra-

tegien som en integreret del af en helhedsoriente-

ret udviklingsstrategi for den nye kommune. I ek-

sempelprojektet blev der fokuseret på kommu-

nikation og tilrettelæggelse af nye processer 

omkring formulering af udviklingsmål og involve-

ring af nye borgergrupper i strategiarbejdet.

Inddragelse af borgere, erhvervsliv og politikerne i 

Faaborg-midtfyn har været et bærende element i 

udviklingen af planstrategien. Der er afholdt land-

distriktsworkshops, strandvandring, borgermøde, 

“Fem kendte” kommer til Faaborg”, workshops med 

“Task Force Faaborg”, workshop med ungdoms-

panel og et udviklings- og budgetseminar. 

faaborg-midtfyn kommune

overblik og helhedssyn 

i en ambitiøs udviklingsstrategi.

www.plan09.dk/faaborgmidtfyn

helhedsorienteret 
udviklingsstrategi



Udviklingsstrategiens årsforløb

Januar – marts 
evaluering
Udviklingsstrategien evalueres. 
Dialog om justeringer påbegyndes.  

April – juni 
Strategiseminar 
Strategiseminar afholdes. 
justeringer diskuteres. Nye 
ideer og mål præsenteres. 

Juli – oktober   
Budgetseminar  
Budget og indsatsområder for 
det kommende år fremlægges. 

November 
– december 
udarbejdelse af aftaler   
Aftaler om mål og 
indsatsområder for den 
enkelte institution indgås. 
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fokUseret strategidiskUssion

Det er lykkedes at fokusere alle kommunens stra-

tegi-diskussioner i udviklingsstrategiens regi. Det 

har været en fordel og givet stor klarhed over de 

debatterede emner og deres indbyrdes sammen-

hæng. Integration af udviklingsinitiativer med 

planstrategien blev udformet 

som en integreret del af den 

samlede udviklingsstrategi 

for den nye kommune og 

blev forsøgt integreret med 

budgetlægningen.

budget og øvrige styringsværktøjer er dog sket på 

bekostning af detaljeringsgraden i planstrategien. 

Det har ikke været målet at introducere de mere 

fysiske/funktionelle planspørgsmål i denne sam-

menhæng. De måtte stilles senere i forbindelse 

med udarbejdelse og offentliggørelse af kommu-

neplanforslaget.

Det har været meget afgørende, at kommunal-

bestyrelsen helhjertet ville sætte fokus på diskus-

sioner om udvikling af den nye kommune på et 

kvalificeret debatgrundlag. et afgørende moment 

for skabelsen af det politiske ejerskab var et to-

dages udviklings- og budget-seminar med kom-

munalbestyrelsen. Her blev der fremlagt en grundig 

baggrundsanalyse om den nye kommunens stærke 

og svage sider, nye udfordringer og muligheder. 

Viljen til også økonomisk at ville investere i udvik-

lingsinitiativer – selv om driften er strammet godt 

til – har været meget vigtig. 

faaborg-midtfyn 

ville samle sine kræfter
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