Oplæg til dansk
byplanlaboratorium

v/Bo Andersen, Faaborg-Midtfyn
Kommune

Faaborg-Midtfyn
Kommune er:
•

Den geografisk største kommune
på Fyn

•

52.108 indbyggere

•

637,42 km2

•

2 større hovedbyer og mange små
landsbyer

•

Vi vedtog en Fritidsstrategi i 2008
(udleveret): Mål for faciliteter:
– 2-3 centre
– Specialisering og mangfoldighed
– Ombygninger

Lidt om faciliteter i Faaborg-Midtfyn
Kommune:
• Hovedsageligt selvejende institutioner (både haller og klubhuse)
• Mange faciliteter – lille afstand (fx 16 selvejende haller – dertil
kommer efterskoler, højskoler, folkeskoler mv.)
• Hovedsageligt traditionelt brug af haller og klubhuse (på
bestemte tidspunkter og af bestemte brugergrupper)
• Nedslidte – men under renovering (2008-2012: 20 mio. kr. i
nødvendige anlægsarbejder)
• Ifølge vores analyser ledig tid på alle tidspunkter af dagen!

Udfordringer:
• Skal gøre mere for de samme (eller færre!) penge –
det vil sige renovere og tiltrække nye brugergrupper!
• Jf. Bjarne bl.a. krav om:
– Ledelse og organisering
– Nærhed
– Differentiering (flere aktiviteter i samme anlæg)

• Spring mellem kommunens økonomiske muligheder
og kravene til faciliteter

Hvad gør vi?
Strategi for investeringer i faciliteter:
Bl.a. jf. Fritidsstrategiens s. 27:
-

Fokuserer på at støtte tiltag, der kan tiltrække nye brugergrupper og
øge aktivitetsniveauet – og dermed forbedre indtægtsgrundlaget!

-

Fører investeringen og det øgede aktivitetsniveau til reduceret behov
for driftstilskud?

-

Er der anden medfinansiering?

-

Er der skabt hensigtsmæssige samarbejder?

-

Integreres ændringerne i eksisterende bygningsmasse?

Strategi for investeringer faciliteter
(fortsat):

Jf. Fritidsstrategiens s. 27:
- Differentiering og arbejdsdeling mellem 2-3 større
centre og øvrige, mindre faciliteter
- Opdeling af haller i mindre fleksible rum
- Sund kost skal være en mulighed
- Fælles lokale faciliteter – samlokalisering af
klubfaciliteter og aktivitetsfaciliteter

Resultater:
-

2 AktivitetsBROer (vinderprojekt i nyt liv i gamle haller, Lokaleog Anlægsfonden) (20 % kommunal medfinansiering)

-

14 af 16 haller med på online halbooking

-

Udviklingsplaner på vej for både de store centre og de mindre
haller – en betingelse for kommunal støtte fra 2011.

-

Pilotprojekt sund kost i 2 haller – udvides i de næste år til hele
kommunen. Friturefri zone i hele kommunen fra 2011.

-

Fokus på omprioriteringer inden for de eksisterende fysiske
rammer – både lokalt i faciliteter og kommunalt - frem for
udvidelser!

Fremadrettet:
- Endnu mere fokus på at knytte ude- og indeaktiviteter
sammen
- Opfølgende projekter, der hjælper haller og
foreninger i gang med omstillingen
- Ændring af tilskudsordning til haller, så nye initiativer
belønnes umiddelbart
- Øget fokus på kompetenceudvikling af
facilitetsbestyrelser og inspektører
- Frigøre driftsmidler til at kunne satse på udvikling og
opgraderinger af eksisterende faciliteteter

Afrunding
- Vi vil gerne! – mangler yderligere viden om,
hvordan vi gør det bedst – inden for den
eksisterende økonomiske ramme!
- Afbalancering mellem nærhed og kvalitet – en
udfordring i en meget decentral kommune
- Marked kontra planlægning – som I andre
sammenhænge en sund blanding mest
hensigtsmæssig

