
• Fra strategi og budget 
• til konkrete resultater 

 

Underoverskrift 



Faaborg-Midtfyn Kommune   
 
 
 
 
51.000 indbyggere   
 
Store interne forskelle 
 
2 hovedbyer – Faaborg og Ringe 
 
64 landsbyer – landkommune 
 

 
  

Ringe 



 
• Færre indbyggere 

 
• Flere ældre, færre unge 

 
• Lave indkomster og lav indtjening i virksomhederne 

 
• Færre arbejdspladser: Kommunen har mistet 25 % 

af dens arbejdspladser på 10 år. 13 % de seneste 
tre 3 år (2784 arbejdspladser). 

Faaborg-Midtfyn Kommune er 
udfordret 



REG-Lab: 
  
 At fælles retning, 

handlekraft, 
vedholdenhed og det at 
skabe et positivt image er 
det der skaber vinderbyer 
på den lange bane. 
Fasthed i tro og handling 
”flytter bjerge”. 





Visionen kogt ned: 
”Vi skal tilbyde et liv i to tempi. Tilbud og service 
til den moderne familie af høj kvalitet og et liv 
med mulighed for afkobling midt i den smukke 
natur. 
 
Vi skal være en dynamisk og nyskabende 
arbejdsplads. En kommune der benytter 
kommunikation og digitalisering, til at komme 
tættere på borgerne”. 



Kommunens udviklingsstrategi  
– eksternt og internt spor 

Kommunen  
som egn 

Kommunen som 
arbejdsplads 

Kommunen som  
serviceudbyder 

Internt
spor 

Eksternt 
spor 

Strategi for omstilling,  
effektivisering og innovation 

Planstrategi/Kommuneplan/
Øvrige kom. strategier 

Råderum 
 

Egnen udvikles 

Visionens tre dele Udmøntning af visionen 



 

 

Udviklingsstrategi 2014 - 2018 



 

 

Udviklingsstrategi og budget 





Udviklingsstrategiens hovedindsatsområder 
Kommunen som egn: 
Nye: 
Bosætning – 2000 flere tilflyttere 
Erhverv og beskæftigelse 
Omdømme 
 
Tidligere: 
Attraktive byer 
Natur og Landskab 
Børn og unge 
Kultur og fritid 
Klima 
Erhverv 

Projekter under OE-strategien: 
 
• Strukturtilpasning – skoler, 

børnehaver, idrætsfaciliteter 
• Afbureaukratisering og effektivisering 
• Flere gode arbejdsdage - en 

investering i kommunens 
velfærdsmedarbejder (tidligere titel: 
sygefravær) 

• Energioptimering i kommunale 
bygninger 

• Digitalisering 
• Anvendt borgernær teknologi (ABT) 
• Kommunale partnerskaber 
 





 
  







 







Øvrige udviklingsprojekter  
– Havneområdet – kulturhavn, cruisere, 

lystbåde 
– 75 km ridesti 
– Åbne haller – halbooking 
– Åbne biblioteker 
– Haller som lokale mødesteder 
– Områdefornyelser af mindre lokalsamfund 
– Kulturel Rygsæk 
– Kulturskole 

 
 
 



Ny viden – nye veje 

Ny viden: 
• Tænketank – erhverv og turisme 

– Lokalt erhvervsliv: Sats på bosætning 
 

• Omdømmeanalyse: Gallup/11 Citydesign 
– 2000 interviews. Godt omdømme – for få der kender kommunen 

 
• Bosætningsanalyser: COWI/Kommunen 

– Odenses vækst et afgørende potentiale 
– 2000 flere tilflyttere i 2030 er realistisk – sats på de 4 byer med 

størst vækst potentiale. 
– Fraflytning fra det åbne land og landsbyer i kanten 
– Pas på sammenhængskræften 



 
 
 

Bosætning  
som  
vækstdriver 



Ny udviklingsstrategi 
 Et moderne danske svar på Toscana 

 Sammen om nødvendige forandringer 
 

 Hvis ikke vi gør noget – bliver det hele værre! 
 Historisk mulighed skal bruges! 
 Flere skal løfte mere og selv 
 
 4 byer i øget fokus. 

 
 3 områder i stedet for 4 – med hver deres styrker. 
 By- og oplandsprofiler skal udvikles mellem byer, 

landsbyer, det åbne land, lokale interessenter.  
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