Udviklingsstrategi I
Faaborg-Midtfyn
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Vores vigtigste udfordringer
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I løbet af de sidste 4 år har vi mistet 1.000 borgere og et
stort antal arbejdspladser
•

Afstand til job og uddannelse: 23.508 kr. er differencen mellem
landsgennemsnittet og Faaborg-Midtfyns gennemsnitsindkomst i 2013

•

Tab af arbejdspladser: 2.784 arbejdspladser er forsvundet på 3 år.

•

Et presset boligmarked uden for byerne: 284 dage er den
gennemsnitlige liggetid for boliger til salg i kommunen i 2013

•

For lav tilfredshed med at bo i kommunen: 56% mener at Faaborg er
blevet et dårligere sted at bo

•

Stor arbejdsløshed og mange på overførselsindkomst: 15% af alle unge
mellem 16-29 år er på ydelse i vores kommune

Vi skal
sammen tiltrække
2000 flere borgere
inden 2030

Vores største potentialer
•

Odense som vækstby: Kommunens placering udkanten af Odenses
vækstcentrum udgør et stor potentiale

•

Mange forskellige kvaliteter i kommunen: Kommunens egne er meget
forskellige og har tilsammen et bredt spekter af kvaliteter

•

Nye rejsetider på tværs af landet: Timemodellen forkorter rejsetiderne
mellem de store byer og forkorter derved rejsetiden til en lang række
arbejdspladser

•

God omdømme særlige i den sydlige del af kommunen
Gennemsnitsdanskeren forbinder Faaborg og den sydlige del af kommunen
med idyl, natur, vand og kunstmuseum
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Vores største potentialer-fortsat
•

Potentiale som friluftsdestination: Den sydlige del af kommune med
øhavet og bakkelandskabet er sammen med vores rige kunst og kulturarv
de store turist-trækplastre

•

Styrkepositioner i erhverv: Stærke jern- og metalindustri har et stor
potentiale for at udvikle sig inden for flere af de fynske vækstmotorer cleantech, robotteknologi, velfærdsteknologi og maritim industri.

•

Centralt og styrket fynsk samarbejde: Strategi Fyn (Fyn
udviklingsstrategi) kan hjælpe os med at løfte nogle af de udfordringer, vi
selv har vanskeligt ved at løfte.

•

Medborgerskab kan gøre en forskel: Med den rette dialog og en gensidig
konstruktiv tilgang kan borgeren i særlige tilfælde selv gøre en meningsfuld
indsats, der skaber værdi for den enkelte og aflaster det offentliges
omkostninger forbundet med en service.
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De tre udviklingsspor
•

Bosætning: Vi vil stimulere efterspørgslen efter at bo i vores kommune ved
at skabe konkurrencedygtige bosætningssteder, der hvor vi har de største
potentialer

•

Beskæftigelse: Vi vil yde en god service til vores virksomheder, skabe
gode rammevilkår og generelt gøre, hvad vi kan for at understøtte en positiv
udvikling i eksisterende virksomheder og skabe gode rammer for nye
virksomheder og iværksættere

•

Borgertilfredshed: Positive borgere skal være med til at udbrede
kendskabet til, at der er gode rammer for et godt liv i Faaborg-Midtfyn
Kommune

•

Disse ting skal også medvirke til at gøre os attraktive for eksterne investorer

Øget bosætning
•

I udviklingsstrategien er der foretaget en klar
prioritering af Årslev/Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse,
Ringe og Faaborg – her er de største potentialer og
dem går vi målrettet efter

•

De fire byer skal være vækstdynamoer til gavn for
deres respektive egne – og for hele kommunen

•

Vi vil i de fire byer og egnene omkring dem skabe
unikke by- og egnsprofiler,
der er konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende
lokalsamfund på Fyn

•

Vi skal blive meget bedre til at dyrke det gensidige
afhængighedsforhold mellem by og opland

•

Vi skal udstykke nye grunde og udvikle boformer, der
appellerer til potentielle målgrupper

By- og egnsprofiler
•

Profilerne vil være summen af de værdier, som
en by og egn associeres med af dens
indbyggere og de mennesker, der betragter den
udefra

•

Profilerne vil bygge på eksisterende og
kommende styrker og de skal udvikles i tæt
samspil med lokale kræfter

•

Vi har fået 500.000 kr. til processen – 1 mio ialt

•

Vi starter ikke på bar bund – vi har væsentlige
styrker at bygge på – og et positivt omdømme –
især i Faaborg

Hvad så med landsbyer
og landområder?
•

De målrettede investeringer i de fire byer vil
være med til at styrke de respektive egne

•

Samspil i egnene – gensidig afhængighed

•

De større byer skal løfte de mindre, og de
mindre skal være med til at styrke de større

•

Vi skal mindske den fysiske og mentale afstand

•

Fortsat arbejde for at forskønne lokale, forfaldne
områder

Øget beskæftigelse
•
•

•
•

•

•

Virksomhederne skal tilbydes en hurtig og
kvalificeret service fra os
Vi skal bringe offentlige serviceopgaver i spil
som nye forretningsområder for lokale
virksomheder
Vi skal styrke dialogen og samarbejdet med
virksomhederne
Vi skal arbejde målrettet med at opkvalificere
vores lokale arbejdskraft mod virksomhedernes
behov
Virksomhederne skal have en positiv opfattelse
af samarbejdet med os, så de kan agere som
positive ambassadører for det at have
virksomhed i vores kommune
Indsatser skal udvikles og udfoldes

Øget borgertilfredshed
• Vi skal udvikle vores måder at inddrage
borgerne, så de er med til at skabe
engagement
• Jo mere tilfredse vores borgere er, jo
bedre ambassadører er de. Derfor
betyder det meget, hvordan vi møder
borgerne

• Vi skal styrke fortællingen af de gode
historier om Faaborg-Midtfyn Kommune.
Og her er borgernes stemme vigtig.

Udviklingen centreres i fire fyrtårne
•

1. fyrtårn: Årslev/Sdr. Nærå og
Nr. Lyndelse = Forstadsbåndet

•

2. fyrtårn: Ringe by og opland

•

3. fyrtårn: Faaborg by og opland

•

4. fyrtårn: Beskæftigelse og
erhverv

•

4 fyrtårne – 100 fakler –
tusindvis af fyrfadslys

1. fyrtårn:
Forstadsbåndet

Flere borgere
1200 i Årslev/Sdr. Nærå

500 i Nr. Lyndelse/Nr. Søby
200 i Rolfsted -Ferritslev
100 i Allested -Vejle

1. fyrtårn: Fakler i Forstadsbåndet
• Opkøb af jord til 2000 nye indbyggere i området svarende til 910
boliger – svarende til opkøb af 113 ha jord
• Motivering af investorer – store, små, almene, fonde,
pensionsselskaber m.v. til investering i udvikling af nye attraktive
boligområder
• Planlægning for nye boliger, nye boligformer, nye målgrupper
• Flere togafgange fra Årslev station
• Klimatilpasningsprojekt til rekreative og naturmæssige formål.
(vådområder – og aktivitetsområde ved drømmefabrik)
• Etablering af stier til Tarup–Davinde
• Ny udviklingsplan for Nr. Lyndelse
• Udvikling af bymidte (Drømmefabrik, udvikling af skole,
idrætsfaciliteter og daginstitution, detailhandel, virksomheder)
• Nødvendig infrastruktur og supercykelsti til Supersygehus og SDU

1. fyrtårn: Fyrfadslys i Forstadsbåndet
• Fødevarefællesskab
• Leg og spis i hallen hver fredag
• Brunch på biblioteket hver søndag – med foredrag og eventyr og
leg for børnene
• Mad over bål hver lørdag i Tarup Davinde….
• Motion og frikadeller i børnehaverne og hallen på skift hver onsdag
• Osv.
• Osv.

2. fyrtårn:
Ringeog opland

Flere borgere
1200 i Ringe
200 i Kværndrup
100 i Ryslinge

50 i
Nr. Broby/Brobyværk

2. fyrtårn: Fakler i Ringe og opland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opkøb af 88 ha jord til 1550 nye indbyggere til 705 nye boliger
Motivering af investorer til investering i udvikling af nye attraktive
boligområder
Planlægning for nye boliger, nye boligformer, nye målgrupper
Flere togafgange fra Ringe station til Odense og til letbanestation i Hjallelse
Omdannelse af Jernstøberigrund og tunnel/bro over jernbanen.
Cykelmotorvej til Odense SØ
Kulturzonen og Ringe biograf – udvikling af et levende kulturelt centrum
Ringe som Cykelby
Ungehus i Ringe
Drenge – skatermiljø – bowle
Videnscenter for demokrati og borgerinddragelse
Landets største demokrati møde
Kulturel Rygsæk

2. fyrtårn: Fyrfadslys i Ringe og opland
• Byrums teater
• Bibliotek og frikadeller
• Sund fællesspisning, leg og motion hver fredag i Midtfyns
fritidscenter
• Fødevarefællesskab
• Åbent bibliotek i Ringe
• Hjerterdametur
• Team Rynkeby
• Åben børnehave hver søndag
• Landets største koncentration af læsekredse/diskussionskredse/fora
• spoken words festival
• Osv.

3. fyrtårn:
Faaborg og opland

Flere borgere
400 nye indbyggere
Flere turister

?? om året

3. fyrtårn: Fakler i Faaborg og opland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opkøb af 22 ha jord til 400 nye indbyggere svarende til 181 nye boliger
Motivering af investorer – store, små, almene, fonde, pensionsselskaber
m.v. til investering i udvikling af nye attraktive boligområder
Planlægning for nye boliger, nye boligformer, nye målgrupper
Bedre vejforbindelse til Odense og trekantsområdet
Broforbindelse til Als – eller væsentlig bedre forbindelse
Faaborg Havn
Vækstplan for Slagterigrunden
Realisering af Øhavsporten - museet
Helios og Byskole – nyt biograf og kulturelt miljø
Udvikling af Forum Faaborg
Udvikling af blå og grønne friluftsfaciliteter i byen og i oplandet (havnebad)
Faaborg Outdoor Event og Fynske Fristelser
Områdefornyelse og bygningsfornyelse i Faaborg

3. fyrtårn: Fyrfadslys i Faaborg og opland
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af Bed & Breakfirsts, langs rideruter, cykeltracks, Øhavsstien, med plads og
faciliteter til Heste, MTB, m.v.
Alpeløbet
Skiløjper – preparering af dem
Nyt Shelter i Dyreborg Skov
Fødevarefællesskabet
Steensgård
Konnerup Chokolade
Børne-kulturfestival
Dannelse af vinterbadeklub
Havkajakklubben og Dm i teknik
Orienteringsklubben og Salomon Trail løb
Dannelse af surf og SUP afdeling i Faaborg
Etablering af p-plads ved Svelmø for surfere
Køb af Klinten
Etablering af mindre blå støttepunkter med shelters, sauna m.v. på øerne

Vi skal
sammen tiltrække
2000 flere borgere
inden 2030

Nye tilgange skal bidrage
•

Målrettede politiske prioriteringer med fokus på at skabe udvikling

•

Vi har traditionelt brugt anlægsbudgettet til at skabe udvikling – vi skal blive
bedre til at bringe driften i spil

•

Det er et fælles ansvar at skabe udvikling: Borgere, foreninger og
virksomheder og ansatte skal bidrage – og vi skal både skabe sammen og
hver for sig

•

Vi skal give borgere og virksomheder gode oplevelser, når de er i kontakt
med os – de skal have lidt mere end de forventer

•

Udviklingsunderbyggende koncernmål:
–

Vi skal styrke vores beslutnings- og handlekraft

–

Vi skal skabe større organisatorisk sammenhængskraft

–

Vi skal være bedre til at udvikle innovative løsninger

–

Vi skal gøre ting anderledes og møde borgerne på en ny måde – det kræver
kompetenceudvikling

–

Vi skal være bedre til at fortælle de gode historier
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Økonomi og finansiering af
udviklingsinitiativerne
•

Økonomisk politik der skal give os råd til at investere i initiativer, der kan
skaffe flere borgere og flere indtægter

•

Målrettede investeringer, der hvor de giver størst mulig effekt

•

Vi skal spare på driften og omlægge en del af servicen i kommunen, for at
kunne få råd til at prioritere og investere

For at få investorer til at placere deres investeringer i vores kommune, skal vi
have en stram plan for, hvordan vi selv prioriterer og fokuserer vores egne
midler!

Forankringen i fagområderne
Fagområderne bør være klar på:
•

Hvordan kan vi være med til at skabe udvikling?

•

Hvordan kan vi bidrage med at udvikle de fire
fyrtårne?

•

Hvordan kan vi bidrage til at tiltrække flere
borgere/virksomheder?

•

Hvordan kan vi give borgerne/
virksomhederne en endnu bedre oplevelse af
deres kontakt med os?

•

Hvordan kan vi bidrage til at skabe et bedre
omdømme?

Vi skal
sammen tiltrække
2000 flere borgere
inden 2030

Du kan følge med her:
• Nyhedsbrevet FMK i udvikling
Her kan du få historier om arbejdet med at skabe
udvikling i vores kommune. Tilmeld dig på
fmk.dk/fmkiudvikling
• Følg os på Facebook
Her bringer vi de gode historier fra kommunen. Giv os et
like – og så kan du følge med
• Strategi og analyser ligger på kommunens hjemmeside
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Sammenhæng med kommuneplanen
• Overordnet strategi: Strategi Fyn 2014-2017
3 hovedtemaer: Fyn på banen, Fyn i vækst, Attraktive Fyn
Strategi Fyn skal fungere som rettesnor for de enkelte kommuners
planstrategier.

• Udviklingsstrategi og planstrategi i ét
Kommuneplanen skal understøtte strategiens udviklingsspor om øget
bosætning og erhvervsudvikling, samt en mere målrettet anvendelse af
kommunens rekreative potentiale samtidig med, at vi sikrer, at der tages de
nødvendige hensyn til natur, miljø og landskab.

• Udviklingsstrategiens fokus
Fokus på bosætning, erhverv og branding påvirker en lang række af
kommuneplanens temaer, som derfor skal revideres i større elle mindre grad
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Sammenhæng med kommuneplanen
- fortsat

• 3 egne med hver deres potentiale
Hovedopgave er at definere de 3 egnes fremtidige roller. De grønne områder
kan medtænkes – de er med til at give byerne identitet, ligesom de grønne
områder kan få nye funktioner i relation til byernes fremtidige roller.

• Friluftsliv
•
•

Tilgængelighed til fantastisk natur og smukke landskaber er vigtig. Vi har
store naturområder ved Tarup-Davinde i nord og Svanninge bakker og
Øhavet i syd.
Revision af temaet friluftsliv
Revision af Friluftsstrategi

• Udviklingsstrategiens fokus
Fokus på bosætning, erhverv og branding påvirker en lang række af
kommuneplanens temaer, som derfor skal revideres i større elle mindre grad
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Sammenhæng med kommuneplanen
- fortsat

• Rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande
skal undersøges under hensyn til de naturmæssige
interesser
• Skovrejsning
• Fremtidens energiforsyning
Fælles fynsk energiplan forventes færdig inden forslag til kommuneplan
2017. Indsatserne herfra vil i den udstrækning det er relevant blive
indarbejdet i kommuneplanen. Efterfølgende kan der blive behov for at
planlægge for anlæg af vedvarende energi som f.eks. vindmøller, biogaseller solcelleanlæg.

• Resterende genvedtages – med mindre tekniske justeringer –
tilpasning til ny lovgivning

Drøftelse
• Hvad hæftede du dig særligt ved i forhold
til:
– Udviklingsstrategiens mål/intentioner?
– Målene med de 3 byer og egne?

• Er der noget som du undrer dig over?

