
 
Udviklingsstrategi 2008 i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Faaborg-Midtfyn Kommune har som led i et Plan09-eksempelprojekt arbejdet med en 
helhedsstrategi, der bl.a. realiseres gennem konkrete udviklingsprojekter fra en pulje, der omfatter 
ca. 2% af kommunens budget i 2008. 
 
Sammenlægningsudvalget i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune besluttede i juni 2006, at 
kommunen skulle udarbejde en udviklingsstrategi, så : 
 

• der bliver formuleret en vision for kommunens udvikling og et sæt strategiske 
indsatsområder, der til sammen udgør en ”rød tråd” for udviklingen af kommunens opgaver 

• kommunalbestyrelsen påtager sig et ansvar for målrettet udvikling af egnen 
• den nye kommune ikke kun begraver sig i harmonisering af serviceniveau med deraf tungt 

fokus på driftsopgavernes organisering og udførelse 
• flere lovpligtige strategier(planstrategi, servicestrategi) integreres i èt strategidokument og i 

sammenhængende processer i udarbejdelse af udviklingsstrategien 
• at udviklingsstrategien kobles tæt sammen med kommunens budgetlægning 
• at alle kommunens politikker tager afsæt i udviklingsstrategien 

 
Visions- og politikudvikling 
Administrationen udarbejdede i efteråret 2006 en omfattende analyse af kommunens stærke og 
svage sider, der gav et billede af de udfordringer kommunen står overfor(MUST-analysen). Med 
baggrund i anlysen afholdt kommunalbestyrelsen politiske temadrøftelser, der endte ud i 
formulering af forslag til ”Udviklingsstrategi 2008 for Faaborg-Midtfyn Komune”: 
 

• en vision (Faaborg-Midtfyn som et moderne dansk Toscana) 
• 8 strategiske indsatsområder (børn og unge, Faaborg i forandring, friluftsliv, natur og 

landskab, sundhed og velvære, kultur og fritid, attraktive landsbyer og landdistrikter, 
spændende by- og boligmiljøer, den digitale kommune) 

• 50 projekter til i alt ca. 40 mio kr. Konkrete projekter der udgør vigtige indsatsfelter 
indenfor de 8 udvalgte områder. 
 

Strategi og integration med budgetlægningen 
Kommunalbestyrelsen har fastslået et princip om, at der skal være et ikke-ubetydeligt økonomisk 
råderum til udvikling i den nye kommune. I størrelsesordenen 2% af det samlede budget søges der 
afsat midler til udvikling, der ikke har med ordinær drift og drifstrelaterede anlægsopgaver at gøre. 
 
I budgetforslaget til 2008 er der afsat 32 mio kr. til udviklingsinitiativer jf. udviklingsstrategiens 
projektkatalog. 
 
Borgerinddragelse 
Der har været tilrettelagt en borgerinddragelsesproces på udvalgte problemstillinger : 
 

• dialog med sammenslutningen af lokalsamfundene i landdistrikterne 
• særlig indsats for dialog og idéudvikling omkring Faaborg By 
• bredt borgermøde med temaopdalte diskussionsstande(politikerne i fokus) 

 
Kontaktperson: Poul H. Mathiesen, mail pma@faaborgmidtfyn.dk, telefon 72 53 20 18 
 
 
 


