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Forord

Kommunalbestyrelsen udsender hermed en lokalsamfundspolitik, som er endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 9. december 2008.
For Faaborg-Midtfyn Kommune er det af meget stor betydning, at vi søger at fastholde og udvikle en
mangfoldighed af lokalsamfund og landdistrikter, som attraktive steder at bo og med gode muligheder for
erhverv, der passer til de lokale forhold. Derfor har Kommunalbestyrelsen lagt vægt på at få udarbejdet en
særlig lokalsamfundspolitik.
Ganske vist træffes mange vigtige beslutninger af betydning for lokalsamfundene i fastlæggelsen af politikker på forskellige områder som skole, kultur og fritid, natur og miljø m.v., men der er alligevel behov for
en særlig lokalsamfundspolitik. Målet er først og fremmest at sætte rammerne for en god dialog mellem
lokalsamfundene og kommunen og bidrage til, at der tænkes i helheder, når spørgsmål af særlig betydning for lokalsamfundene er på dagsordenen.
Kommunens lokalsamfund er kommet godt fra start efter kommunesammenlægningen i 2007. Kommunalbestyrelsen glæder sig over dannelsen af lokalråd overalt, samt af paraplyorganisationen Fynsland og
over den store lokale interesse for at arbejde med udviklingsplaner. Det skaber gode rammer for dialog,
og udkastet til lokalsamfundspolitikken har et væsentligt afsæt i det oplæg Fynsland udsendte i foråret
2008.
Vi vil gerne takke alle, der har bidraget med input til oplægget i høringsfasen. Kommunalbestyrelsen ser
frem til en løbende dialog med lokalsamfundene og Fynsland, og vi må løbende vurdere behovet for justering i dette politikpapir.

På kommunalbestyrelsens vegne

Bo Andersen
Borgmester
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Oversigtskort over lokalråd i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
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Del 1. Formål med rammer for en lokalsamfundspolitik

Faaborg-Midtfyn - en udpræget landkommune.
I Faaborg-Midtfyn Kommune bor ca. 75 % af befolkningen uden for de 2 største byer, Ringe og
Faaborg. De bor i større eller mindre lokalsamfund
på op til 4000 indbyggere med tilhørende landområder bestående af fritliggende ejendomme og
mindre spredte bebyggelser.
Faaborg-Midtfyn er således en udpræget landkommune. Det er indlysende, at udviklingen i levevilkårene i disse lokalsamfund er af stor betydning for
kommunens samlede udvikling fremover. Dette
stiller kommunen overfor nogle særlige udfordringer. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune særlig
politisk fokus på lokalsamfundenes trivsel. Værktøjet er bl.a. en lokalsamfundspolitik

Lokalsamfundspolitik som politikområde
Mange kommuner laver en landdistriktspolitik. Det
er kommunalbestyrelsens opfattelse, at det er mere
relevant at operere med en lokalsamfundspolitik.
Dette dækker bedre over de geografiske enheder,
det er vigtigt at være opmærksomme på, når man
ser på vilkårene for bosætning og erhverv uden for
de største byer. Etableringen af 21 lokalråd i alle lokalsamfund og deres oplande uden for de 2 største
byer og med Fynsland som paraplyorganisation, er
det konkrete udtryk for konsensus om dette.

Vision for lokalsamfundenes udvikling

Vision

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en mangfoldighed af velfungerende og levende lokalsamfund,
der rummer høj livskvalitet for deres borgere. De mange lokalsamfund er bevidste om deres særegne udviklingsmuligheder, og udnytter dem hele tiden til at udvikle det gode liv i lokalsamfundet
og til at tiltrække nye borgere. Dette som et kombineret resultat af lokalbefolkningens egen evne
og vilje hertil og en kommune, der har forstået at understøtte fastholdelse og udvikling af lokalsamfundenes kvaliteter inden for de ressourcer, der er til stede.
En mangfoldighed af attraktive lokalsamfund skal kort sagt blive et særligt kendetegn for
kommunen.
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Del 1. Formål med rammer for en lokalsamfundspolitik

Overordnede mål/delmål:
At fastholde og udvikle attraktive leve- og erhvervsvilkår i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund med følgende delmål:
• At skabe vækst for relevante erhverv og bosætning tilpasset de enkelte lokalsamfund.
• At skabe gode forudsætninger for et attraktivt liv i lokalsamfundene for forskellige målgrupper
– herunder ikke mindst børnefamilier - og b.la. med basis i stærke fællesskaber.
• At skabe sammenhængskraft i de enkelte lokalsamfund og på tværs af lokalsamfundene.
• At skabe en udvikling i lokalsamfundene med respekt for og udnyttelse af forskelligheder
• At virke for at give lokalråd, lokale foreninger og borgere mulighed for indflydelse på beslutninger af væsentlig betydning for udviklingen i lokalsamfundene
• At understøtte initiativer til at skabe såvel nationale som internationale kontakter for kommunens lokalsamfund

Formål med lokalsamfundspolitikken:
Lokalsamfundspolitikken skal bidrage til at sætte kursen mod visionen og målene.
Lokalsamfundspolitikken skal sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune bedst muligt kan understøtte
en positiv udvikling i så mange lokalsamfund som muligt. Dette under hensyntagen til en helhedsvurdering af, hvordan kommunen samlet set kan opnå en udvikling i velstand og velfærd,
der minimum er på niveau med det øvrige Danmark.
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Politik med fokus på fremme af helhedssyn
og åben dialog
Lokalsamfundspoltikken kan ikke dække alle
væsentlige politikfelter af relevans for lokalsamfundene. Forsøgte man på det ville der let komme
overlap og modsætninger til kommunens mange
områdepolitikker dækkende mange forskellige
emner.

F.eks. er skoleområdet af stor betydning for lokalsamfundene og politikker herfor må læses i kommunens skolepolitik. Men lokalsamfundspolitikken
kan bidrage til, at der i udformningen af de mange
forskellige politikker tænkes mere helhedsorienteret på tværs af områder.

Mål om helhedstænkning og dialog:
Lokalsamfundspolitikken skal bidrage til at styrke et helhedssyn og koordinering på tværs af
kommunens mange politikker. Den skal således gerne fremme:
• at både positive og negative konsekvenser for lokalsamfundene af de vedtagne områdepolitikker er ordentligt belyst
• at mulighederne for at begrænse eventuelle negative konsekvenser er belyst
• at der foregår en god og åben dialog om ovenstående forud for områdepolitikkernes vedtagelse.
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Del 1. Formål med rammer for en lokalsamfundspolitik

Forholdet mellem lokalsamfundene og de
større byer Ringe og Faaborg
Lokalsamfundspolitikken skal have fokus på lokalsamfundenes trivsel og vilkår. Det er nødvendigt
samtidig at arbejde for, at Ringe og Faaborg udvikler sig som stærke centerbyer med et alsidigt
udbud af både offentlige og private services – og
med tætte kontakter til deres respektive tilknyttede
landdistriktssamfund. Det er vigtigt at skabe synergi og samhørighed mellem by og land og enighed
om, hvor der skal investeres i såvel opretholdelse
af forskellige services som udvikling og placering af
nye tilbud.
I dag har borgerne/forbrugerne større muligheder
for – og er mere indstillet på at bevæge sig længere
til de rette tilbud af høj kvalitet. Denne udvikling
ser i hovedtræk ikke ud til at stoppe eller vende.
Udviklingen inden for detailhandel, men også i
mange andre typer services viser dette. Det er med
til at presse udviklingen i både Ringe og Faaborg
yderst hårdt, da disse byer i både regional og national sammenhæng er mindre byer med begrænsede
oplande.
Det er nødvendigt at sikre udviklingen af Ringe og
Faaborg som stærke centerbyer. Det vil de kommende år kræve en større indsats at udvikle Ringe

og Faaborgs paletter af tilbud og kvaliteter, så de
fortsat er attraktive for private investeringer, bosætning, erhvervsudvikling, og dermed fortsat vil være
attraktive servicebyer til fælles glæde for alle i kommunen – hvad enten man bor i disse byer eller i de
mindre lokalsamfund. Investeringer i de større byer
er således også investeringer i gode vilkår for de
mindre lokalsamfund og dermed god lokalsamfundspolitik.
Erfaringerne fra før Kommunalreformen i 2007
viser, at især landkommuner uden en klar centerby,
og dermed uden særlige offentlige investeringer
og interesse ikke har formået at tiltrække private
investeringer i et tilstrækkeligt stort omfang. Det
har bragt disse kommuner ud i store vanskeligheder med at sikre en positiv velfærdsudvikling
både i centerbyerne og i lokalsamfundene inden for
centerbyernes opland. En spredning af de offentlige
investeringer på for mange bysamfund rummer
således en for stor risiko for, at private investeringer udebliver, og den samlede private og offentlige
service i kommunen bliver af for ringe kvalitet.
Samlet set ser kommunalbestyrelsen således udvikling af de større byer og lokalsamfundene som et
”både og” frem for et ”enten eller”, dog skal denne
udvikling ske særdeles målrettet og prioriteret.
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Del 2. Kommunens særlige fokus på Lokalsamfundene

Lokalsamfundene står centralt i kommunens
udviklingsstrategi
Fundamentet for et dobbelt fokus på både byernes
og lokalsamfundenes udvikling er kommunens
overordnede Udviklingsstrategi – Forestil dig et
moderne dansk Toscana.
Udviklingsstrategiens vision bygger bl.a. på forestillingen om at dyrke og styrke kvaliteterne i naturen,
landskaberne og kulturarven som grundlag for en
attraktiv bosætning og mere indirekte som grundlag for også at tiltrække fremtidens erhverv. Det er
kvaliteter som mange af lokalsamfundene
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allerede har, og som de gerne skal udvikle sig midt
i. Målgrupperne for udviklingsstrategien er både
nuværende borgere og borgere, der forventes at
komme til kommunen for at bo midt i disse kvaliteter. Lokalsamfundene er også gode bud på den
mulighed for afkobling og tryghed i hverdagen som
skal danne modvægt til en travl tilværelse med job.
De rummer således potentialet for visionen om det
gode liv i 2 tempi, jf. kommunens udviklingsstrategi.
Udviklingsstrategien skal bidrage til et styrket helhedssyn på tværs af de forskellige sektorer og lokalsamfundenes udvikling står her som en central del.

Del 2. Kommunens særlige fokus på Lokalsamfundene

Faaborg-Midtfyn Kommune har med det unikke øhav, den rige natur og den omfattende kulturarv noget ganske særligt at byde på. Vi tror på, at vi kan blive Danmarks svar på Toscana . En
egn, der er kendt for sit landskab og friluftsliv, sin kunst, kultur og arkitektur og ikke mindst sin
madkultur. En egn, der summer af moderne familier. Vi skal tilbyde et liv i to tempi. En tilværelse, hvor travl karriere og total afkobling kan gå op i en højere helhed. Som i Toscana skal man i
Faaborg-Midtfyn kunne leve livet midt i det smukkeste landskab og tæt på alle de tilbud, der hører til en moderne tilværelse. Vi skal udnytte, at verden er blevet mindre i forhold til at skabe og
tiltrække nytænkende virksomheder og udfordrende arbejdspladser, som yderligere kan fremme
mulighederne for at leve det moderne liv
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Udviklingsstrategiens 8 indsatsområder
Under næsten samtlige 8 indsatsfelter i udviklingsstrategien (2008) er der fokus på at understøtte
udviklingen af kommunens lokalsamfund.

to indsatsfelter i udviklingsstrategien nemlig
”Spændende By og boligmiljøer” samt ”Attraktive
landsbyer og landdistrikter”er direkte rettet mod
at styrke lokalsamfundene. I udviklingsstrategien
2009 slås disse indsatsområder for overskuelighedens skyld sammen under en overskrift! - men det
ændrer ikke på hensigter og handlinger.
Men tilllige indsatsfelterne ”Friluftsliv, natur og
landskab” samt , ”Kultur og fritid” er områder, hvor
udviklingsstrategien har fokus på strategier og konkrete tiltag, der også har til formål at understøtte
lokalsamfundenes vilkår bedst muligt.
I et oplæg til lokalsamfundspolitik (2008) fra Fynsland, (paraplyorganisation for lokalråd i FaaborgMidfyn Kommune), er der yderligere blevet peget
på behovet for indsatser i forhold til:

Indsatsområderne er medtaget, idet det også er
vigtigt at være opmærksom på disse områder i
forhold til at understøtte gode levevilkår i lokalsamfundene.
Del 3 af kommunens lokalsamfundspolitik indeholder for hvert indsatsområde en kort redegørelse
for, hvordan kommunen aktuelt og fremover agter
at arbejde med de nævnte indsatsområder i
relation til lokalsamfundene.
Mere detaljerede oplysninger om kommunens
politik og handlinger på de enkelte felter må hentes
i de relevante områdepolitikker mv.

1. Seniorer
2. Erhverv
3. Infrastruktur
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Del 2. Kommunens særlige fokus på Lokalsamfundene

Friluftsliv, natur og landskab
Kultur og fritid
Den digitale kommune
Børn og unge
Sundhed og velvære
Klimaforandringer
Faaborg i forandring
Attraktive landdistrikter
og bymiljøer
Side 11

Dialog mellem lokalsamfundene og
kommunen
Det er af stor betydning for lokalsamfundenes udvikling og trivsel, at nærdemokratiet fungerer.

Mål for dialog:
At kommunalbestyrelsen løbende får viden om, hvad der rører sig i lokalsamfundene.
• At lokalsamfundene inddrages/høres forud for væsentlige beslutninger af betydning for disse.
• Hvor det er muligt skal inddragelse ske allerede i en idefase med henblik på at høre ønsker til
udvikling og sikre lokalt ejerskab til projekter mv.
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Del 2. Kommunens særlige fokus på Lokalsamfundene

Vilkårene for den løbende dialog med lokalsamfundene er på nogle måder blevet vanskeligere med
etablering af storkommunen. På den anden side er
der med den ny kommune skabt nogle nye mulig-

heder og tiltag, som kan styrke en mere systematisk og løbende dialog til gavn for alle.
Kommunalbestyrelsen finder det f.eks. særdeles
positivt, at der er dannet lokalråd for 21 lokalsamfund, som sammen med ø-rådet omfatter alle kommunens lokalsamfund. Fynsland er dannet som
paraplyorganisation bl.a. med henblik på at styrke
dialogen med kommunen og søge indflydelse på
beslutninger af betydning for lokalsamfundene.
Desuden er der det særlige Ø-råd, som danner den
formelle ramme for en god dialog mellem øsamfundene og kommunen.

Mål om støtte til Fynsland og lokalråd
Kommunalbestyrelsen har som et centralt mål at understøtte Fynsland og lokalrådene
samt ø-samfundenes råd og dialogen med disse.
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Målsætning

Eksempler på væsentlige beslutninger kan fx vedrøre byudviklingsmuligheder, hvor kommuneplanen,
der kommer i offentlig høring, kan indeholde forslag til arealudlæg m.v., og hvor der forud herfor
ofte vil foreligge lokale synspunkter fx formuleret i
udviklingsplaner for de enkelte lokalsamfund.
Det kan også vedrøre beslutninger om væsentlige
ændringer i den lokale offentlige service inden for
skoler, daginstitutioner mv.

I forlængelse af dette mål har kommunalbestyrelsen valgt
• at give tilskud til lokalrådenes drift
• at ansætte en landdistriktskoordinator
Landdistriktskoordinatoren
• stilles til rådighed som sekretær for Fynsland
• kan i et vist omfang direkte understøtte lokalrådene i deres arbejde
• kan formidle lokalsamfundenes ønsker og behov
til både politikere og administration i kommnen
Landdistriktskoordinatoren er ansat efter en succesfuld forsøgsperiode i 2007 finansieret af Fynsland og kommunen i fællesskab. Fremover finansieres landdistriktskoordinatoren alene af kommunen.

Kommunalbestyrelsen lægger også vægt på, at der
fremover er gode rammer for en direkte dialog
mellem repræsentanter for lokalsamfundene og for
kommunalbestyrelsen.
Det er her vigtigt
• at sikre nogle faste rammer for en løbende
dialog
• at sikre gode muligheder for dialog ved særlige
lejligheder – fx når der er vedtaget nye udviklingsplaner for et eller flere lokalsamfund
• at der er gode muligheder for dialog så tidligt
som muligt i særligt konfliktfyldte situationer
om større beslutninger, der kan påvirke lokalsamfund negativt
I forlængelse heraf ønsker kommunalbestyrelsen
følgende:
• Et årligt møde mellem Økonomiudvalget og
Fynslands bestyrelse. Mødet tilstræbes afholdt i
september forud for vedtagelsen af kommunens
budget for det følgende år.
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• Et årligt møde mellem Økonomiudvalget og
Fynslands repræsentantskab – gerne om foråret. Mødet kunne evt. lægges i tilknytning til
Fynslands årsmøde/repræsentantskabsmøde
for at begrænse den samlede mødeaktivitet.
Mødet kunne evt. åbnes for deltagelse af samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer med
interesse herfor. Disse møder kan både have
en fast programdel (evt. tematiseret del) og en
åben mere uformel del. Kommunalbestyrelsen
ønsker, at møderne tilrettelægges i fællesskab
mellem Fynslands bestyrelse og repræsentanter
for kommunen.
• Kommunen vil gerne lade sig repræsentere med
politisk deltagelse ved lejlighedsvise møder med
lokalråd om større emner som fx nye udviklingsplaner. Møder tilrettelægges og koordineres i
samarbejde mellem de pågældende lokalråd,
Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune – bl.a.
med det formål at begrænse den samlede mødeaktivitet til et realistisk niveau.
• Kommunen vil være opmærksom på at arrangere møder med lokalråd og lokale foreninger eller
evt. åbne borgermøder i større sager af særlig
betydning for udviklingen i lokalsamfundenes
vilkår.
• Kommunen vil i øvrigt gerne være åben overfor
nye dialogformer, der kan vise sig bedre og f.eks.
styrke helhedstænkningen på tværs af forskellige sektorer. I forlængelse heraf er det vigtigt
løbende at evaluere og tilpasse formen.
Kommunen arbejder som led i at styrke dialogen
med omverdenen mere bredt set med etablering af
et borgerpanel. Et sådant kan både anvendes i evalueringsøjemed, men også fremadrettet i forhold
til dialog om nye tiltag. Borgerpanel kan bl.a. blive
et vigtigt værktøj i dialogen med lokalsamfundene.

Del 2. Kommunens særlige fokus på Lokalsamfundene
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Udviklingsplaner med afsæt i lokale styrker
Lokalsamfundene i Faaborg-Midtfyn spænder i dag
over en bred mangfoldighed. Både i størrelser,
landskabelige og naturmæssige omgivelser samt i
kulturhistoriske baggrunde og kvaliteter. Desuden
er der store aktuelle forskelle i hvilke typer lokale
aktiviteter og sociale fællesskaber de byder på.
Kommunalbestyrelsen anser grundlæggende disse
forskelle som en styrke for kommunen.
Lokalsamfund, der har en stærk og måske særegen
identitet og er kendte for noget positivt, har gode
forudsætninger for en positiv udvikling. Det er vigtigt, at man lokalt dyrker sine styrker og bygger
udviklingen af lokalsamfundet herpå.
Der er en hastig udvikling i gang i samfundet, hvor
nye generationers livsform, livsstil og livsvaner
er anderledes end tidligere. Bosætnings-, pendlings
og flyttemønstre ændrer sig, og det fremtidens
borgere efterspørger forandrer sig med stigende
hastighed og uforudsigelighed. Det er bl.a. derfor,
at mange servicetilbud koncentreres i færre og
større byer/byområder. Det stiller både større byer
og lokalsamfund overfor nye udfordringer. Kommunens udviklingsstrategi og dens indsatser er i høj
grad baseret på analyser og vurderinger af denne
udvikling i befolkningens livsformer.

Kommunalbestyrelsen tror, at lokalsamfundene
midt i udviklingen mod globalisering med vækst i
travle og karriereorienterende livsformer, har en
fremtid i at tilbyde beboerne noget værdifuldt. Der
er stadig mennesker – og måske stadig flere? – der
efterspørger det overskuelige fællesskab, som
landsbymiljøet eller det lidt større lokalsamfund
byder på. Der ser ud til at være en klar tendens til
ønske om undertiden at søge roen og eftertanken
sideløbende med det normale arbejdsliv – et liv i 2
tempi.
Det kan i denne forandringsproces godt være, at
noget af det gamle må ændre form – at forsamlingshuset med tilbuddet om familie- eller foreningsfester skal forsøge nye aktiviteter for stadig
at være en væsentlig del af tilværelsen i landsbyen.
Lokale idrætsanlæg, som alene tilbyder fodbold,
håndbold og badminton får problemer med at fastholde medlemmer og at rekruttere nye. Men der er
måske basis for samling om nye tiltag med færre
mursten? Det kan være nye fælles idrætsaktiviteter
som løb, cykling, lokale kulturelle aktiviteter, nye
legepladser/opholdsrum i det fri, åben by arrangementer, vedligeholdelse af kulturmiljøet og naturen. Byforskønnelsesprojekter m.v.

Mål – lokale styrker skal understøttes
Målsætning

Det er Kommunalbestyrelsens mål at understøtte lokalsamfundene i fremstillingen af udviklingsplaner, der tager afsæt i lokale styrker og egen identitet med henblik på udvikling af
levende og bæredygtige lokalsamfund. Det er videre et mål at udviklingsplanerne kan bidrage
til at kommunen samlet set har appel til mange forskellige typer mennesker og erhverv tilpasset de lokale forhold.
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Del 2. Kommunens særlige fokus på Lokalsamfundene

Kommunalbestyrelsen ser udarbejdelse af lokale
udviklingsplaner – forstået som planer der gror
nedefra – som et godt redskab hertil. Kommunalbestyrelsen har i samarbejde med Fynsland i
2007/2008 støttet arbejdet med udviklingsplaner
for 11 lokalsamfund. På grundlag af de erfaringer,
som indhøstes med de 11 planer, vil kommunen
gerne understøtte, at flere lokalsamfund de kommende år arbejder med udviklingsplaner.

Lokalsamfundenes trivsel må grundlæggende
bygge på lokale initiativer
Skolen, forsamlingshuset, idrætshallen osv. er i
mange lokalsamfund af stor betydning som samlingspunkter for liv i lokalsamfundene. Der er bred
politisk enighed om betydningen af at søge at
opretholde så mange som muligt af disse funktioner. Men det må også erkendes, at det kan blive
vanskeligt at sikre alt, som det hidtil har været. De
fleste har allerede oplevet tab af både offentlige

og private services og selvom vi har en vision om
stærke lokalsamfund, som en del af kommunens
særkende, vil det formentlig ikke være muligt at
sikre alle de nuværende tilbud.
De lokalsamfund, der kan mobilisere lokale ressourcer til at skabe fornyelse, vil være godt rustet i
forhold til at kunne tiltrække nye beboere og måske
nye erhverv. Kommunens mulighed for at præge
udviklingen ligger først og fremmest i at understøtte dér, hvor der er lokale kræfter, som ved hvad
de vil og har væsentlige egne ressourcer til at løfte
opgaven.
Det er vigtigt konstant at overveje nye muligheder
for at sikre trivsel og fornyelse. Især tidligere har
man set store projekter rejst ved frivillige kræfter –
fx bygning af sportshaller. Dette er nok generelt
blevet mindre almindeligt, men kommunen er
åben over for nye former for partnerskaber/aftaler
mellem lokalsamfund, kommunen og evt. andre
private og offentlige aktører om udvikling og drift af
aktivitetstilbud; aftaler som skal have til formål at
understøtte bæredygtige frivillige ressourcer. Det
kan fx både vedrøre lokale idræts- og kulturfaciliteter, institutioner, m.v. Kommunalbestyrelsen finder
det vigtigt, at eksiterende institutioner og foreninger i disse år er åbne overfor nye samarbejder og
måske sammenlægninger for at fastholde og udvikle tilbud af tilstrækkelig høj kvalitet.

Mål for støtte til frivillige ressourcer
Kommunalbestyrelsen har som mål at understøtte de frivillige kræfter bedst muligt, og
inden for de overordnede prioriteringer samt givne ressourcer, at støtte nye lokale ønsker
om aktiviteter og tilbud i lokalsamfundene.
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Kun lokalbefolkningen selv kan skabe og udvikle en
egen og bæredygtig profil. Kommunen kan alene
søge at understøtte en sådan proces. Kommunen
vil i sine prioriteringer af eventuel støtte m.v. tage
udgangspunkt i hvad lokalsamfundene selv ønsker
og samtidig søge at fremme projekter, der særligt
vurderes at bidrage godt til kommunens udvikling
som helhed. Desuden vil der blive lagt vægt på
miljømæssige hensyn i projekterne.

Eksterne udviklingsmidler til
lokalsamfundene
Der er i dag mange forskellige muligheder for at
hente støtte til forskellige nyskabende projekter i
lokalsamfund. LAG-midlerne under EU´s landdistriktsprogram 2007 – 2013 giver perspektivrige
muligheder for at iværksætte projekter der kan
gøre lokalsamfundene attraktive.

Ofte fordrer støtte fra diverse fonde og puljer en
kommunal medfinansiering foruden de lokale
kræfter til at udvikle og løfte projekterne. De særligt
gode muligheder som foreligger i disse år skal
selvsagt søges udnyttet bl.a. ved, at de midler, som
årligt ligger i LAG´en søges matchet med lokale
midler, herunder i muligt omfang bidrag fra kommunen. Også mulighederne for at opnå regionale
tilskud til projekter skal afsøges.

Mål for medfinansiering
Målsætning

Det er Kommunalbestyrelsens mål både at have nogle ressourcer til kommunal medfinansiering
af nye initiativer i lokalsamfundene og at kunne rådgive lokalsamfundene om de eksterne
finansieringsmuligheder. Især landdistriktskoordinatoren har en central rolle her, men også
andre dele af organisationen skal ud fra et helhedssyn være parate til at rådgive og i muligt
omfang understøtte utraditionelle samarbejder og evt. samfinansieringsprojekter, til gavn
for lokalsamfundene.
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Der er p.t. på kommunens budget en særlig
driftspulje til støtte af mindre lokalsamfundsprojekter. Desuden er det målet at kunne støtte større
markante udviklingsprojekter i lokalsamfund
– primært hen over udviklingsstrategiens indsatsfelter. For både mindre og større projekter gælder,
at lokal eller anden ekstern finansiering ofte vil
være en forudsætning for at opnå støtte fra kommunen.

Kommunale politikker og større enkeltstående tiltag skal lokalsamfundsvurderes
Som nævnt har mange af kommunens politikker
konsekvenser for lokalsamfundene. Både positivt
og negativt.
Kommunens politikker skal således, hvor det er
relevant, at forholde sig til, på hvilken måde de påvirker lokalsamfundene positivt såvel som negativt.
Det skal fremgå, hvilke overvejelser/tiltag der er
gjort, for at styrke lokalsamfundene eller begrænse
eventuelle negative effekter af de pågældende politikker/tiltag.

Kommunalbestyrelsen har som mål, at kommunens forslag til politikker i fremtiden indeholder
en lokalsamfundsvurdering der skal:
• styrke en helhedstænkning i forbindelse med politikkernes udformning
• sikre at lokalsamfundsvinklen klart indgår i politikarbejdet
• styrke det faglige grundlag for dialog med lokalsamfundene om nye politikker

Kommuneplanen – Et centralt værktøj for
lokalsamfundenes udvikling
Faaborg-Midtfyn Kommune vedtager i 2009 den
første kommuneplan for den nye kommune. Kommuneplanen bliver på en række områder et centralt
værktøj i afklaringen af hvilken udvikling der de
kommende år lægges op til i de forskellige lokalsamfund.
Planen skal således fastlægge et bymønster for den
nye kommune. Bymønsteret vil overordnet beskrive, hvilke roller kommunalbestyrelsen ønsker de
forskellige byer i kommunen skal udfylde i forhold
til diverse private og offentlige services og erhverv
og bl.a. søges baseret på overvejelser om, hvilke
målgrupper de forskellige bysamfund og egne
måske særligt skal/kan satse på.

Kommuneplanen vil i konsekvens af dette også
udpege nye byudviklingsområder til boliger og
erhverv, hvor kommunen især vil koncentrere sin
byudviklingsindsats. Endvidere vil fremgå, hvor
udvikling primært må forventes at skulle ske på
basis af private initiativer - og hvor kommunens
rolle derfor primært er at etablere de planmæssige
forudsætninger.

Lokalsamfundspolitikken i stadig udvikling
Det er vigtigt, at der er en løbende debat om lokalsamfundspolitikken, derfor vil kommunalbestyrelsen drøfte og videreudvikle lokalsamfundspolitikken efter behov én gang i hver valgperiode.
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Målsætning

Mål for lokalsamfundsvurderinger
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Bosætning i spændende lokalsamfund og attraktive landdistrikter

Overskriften har egentlig berøring til alle de øvrige felter. Mange emner af relevans omtales i stedet under
disse. Det følgende vedrører mest lokalsamfundenes fysiske miljø og udbuddet af boliger som forudsætning for trivsel i lokalsamfundene og deres oplande.
Kommuneplanen er – som nævnt ovenfor – et vigtigt værktøj for fastlæggelse de fysiske rammer for de
enkelte lokalsamfunds udvikling. Ud fra de enkelte byers roller og potentialer, skal der for de enkelte lokalsamfund og samlet set, arbejdes for følgende:

Byens fysiske miljø

Byernes fysiske miljø skal have en tydelig attraktiv kvalitet. Dette er vigtigt, hvad enten målsætningen for lokalsamfundet er vækst eller opretholdelse af det nuværende antal indbyggere. For en række lokalsamfund
ligger der de kommende år en stor udfordring i at bevare eller genskabe
kvaliteter i det fysiske miljø. Det skyldes bl.a., at omdannelsen af en
række hovedstrøg ikke er fulgt godt nok med udviklingen i trafikken,
bortfald af butikker, andre funktioner samt erhverv.
Dette er baggrunden for, at kommunen i udviklingsstrategien har afsat
1,5 mio kr i 2008 til byforskønnelse, som søges kombineret med tilsvarende midler fra statens byfornyelsesmidler samt bidrag fra private
ejendomme, som indgår i de konkrete projekter. Målet er gennem en
årrække at få gennemført tiltag i en del af de større lokalsamfund (f.eks.
i Ryslinge, Horne, Gislev, Kværndrup m.fl.). Kommunalbestyrelsen vil
således søge at rejse både lokale midler og statslige midler over en længere periode. Lokal interesse og medspil kan blive afgørende for, hvor
der bliver sat ind og rækkefølgen heri.
Nogle steder både i bysamfundene og evt. i det åbne landskab kan det
også blive relevant med en målrettet indsats for at fjerne tomme bygninger, der skæmmer miljøet, og hvor der ikke er muligheder for at renovere
og omdanne disse til andre formål.
En række steder bliver det lokale engagement og borgernes egne tiltag
til udvikling af de fysiske rammer afgørende. Initiativer som plantning af
træer, renovering af facader, etablering og fornyelse af mindre opholdsrum/legepladser mv. på basis af lokale initiativer er aktiviteter som kommunen gerne vil søge at understøtte.

Varieret udbud af
boligformer

Der skal arbejdes for et varieret udbud af boligformer rettet mod de
målgrupper, som især er realistiske at tiltrække i de enkelte lokalsamfund.
Det gælder bl.a. om at udnytte nye tendenser og nicher i valg af livs- og
boformer og derved fremme mangfoldigheden i lokalsamfundene.
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F.eks. ved at udbyde storparceller i tilknytning til nogle af de mindre
lokalsamfund og evt. skabe grundlag for tilbud om nye attraktive
bofællesskaber. Sikring af et attraktivt udbud af energi- og miljørigtigt
byggeri repræsenterer en helt ny og fremtidig interessant mulighed,
som også vil understøtte en aktiv indsats på miljø- og klimaområdet
fremover.

Arkitektur-politik

En arkitekturpolitik skal bidrage til at understøtte de forskellige lokalsamfunds fysiske kvaliteter.
Kommunen vil udarbejde en arkitekturpolitik. En sådan skal både bidrage til bevaring af værdifulde kulturmiljøer, tiltrække spændende nyskabende byggeri til kommunen og til at sikre en mangfoldighed i nybyggeri, således at fx alle nye parcelhusbyggerier og tæt/lav bebyggelser
ikke mere eller mindre ligner hinanden på basis af ”standardlokalplaner”.

Balance mellem udbud
og efterspørgsel

Der skal arbejdes for at sikre et godt match mellem udbud og efterspørgsel af de forskellige typer boliger i de enkelte lokalsamfund.
Øget efterspørgsel skal på den ene side søges imødekommet dér hvor
byvæksten ud fra sammenhængende overvejelser bør placeres. På den
anden side må man ikke øge udbuddet i et omfang, som kan skabe eller
yderligere fremme en negativ spiral med faldende huspriser i den eksisterende boligmasse og således fremme en situation med ”for billige
ejendomme”.

Udbud og salg af
byggegrunde og boliger

Kommunen vil arbejde for effektivt at understøtte udbuddet og salg
af byggegrunde samt nye boliger.
Det skal først og fremmest ske de steder, hvor der især er efterspørgsel
efter sådanne og på en måde der understøtter det ønskede bymønster.
Kommunen har som mål at komme på forkant med planlægning for
attraktive udstykninger og sine steder opkøb af jord, så der både er et
udbud af offentlige og private grunde.
Mulighederne skal markedsføres. Der skal skabes god tilgængelighed
til oplysninger om udbud af nye boliger, byggemuligheder på ledige
grunde og let adgang til øvrig relevant information for tilflyttere.
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Børn og unge

Mange lokalsamfund har en væsentlig styrke i deres appel til børnefamilier, som søger trygge og overskuelige rammer for børnene og familien som helhed. Mangfoldigheden i størrelser af lokalsamfund og
forskellige muligheder for prioritering af værdier i valget af bosted er samlet set en styrke.
Der er med afsæt i geografisk variation m.v. mulighed for at vægte mellem nærhed til institutioner,
adgang til natur, nærhed til god infrastruktur og arbejdspladser, godt sammentømrede fællesskaber,
offentlige eller private skoleformer mv.
Hvor børnefamilier er en væsentlig målgruppe for lokalsamfundene, er det selvsagt vigtigt at fokusere på
kvalitet og udvikling i de tilbud rettet mod børn og unge.

Skolepolitik

De kommunale budgetter er under stærkt pres i disse år. Det bliver især
på skoleområdet en stor udfordring at finde den rette balance mellem
faglig kvalitet, nærhed og økonomi. Skolepolitikken bliver givet et centralt diskussionsemne i en årrække fremover og valgene må træffes ud
fra helhedsbetragtninger. Området er p.t. underkastet større analyser.
Analyserne vil danne baggrund til fastlæggelse af en strategi for de kommende års udvikling.

Børnepasning

Tilsvarende undergår børnepasningsområdet i disse år analyser og overvejelser om den rigtige og mulige fremtidige struktur. Eksempelvis er der
stigende vanskeligheder med at skaffe dagplejemødre, der mange steder
udgør en lokal pasningsmulighed, hvilket skaber behov for at oprette
vuggestuer som en mere centraliseret løsning.

Oplevelser for børn

Kommunalbestyrelsen mener det er vigtigt de kommende år at sætte
særligt fokus på udvikling af tilbud til børn. Når der i lokalsamfundene
planlægges for nye aktivitetspladser, kulturelle events, aktivitetstilbud
i naturen m.v. vil kommunen gerne prioritere, især at støtte nye tiltag,
som har børn og børnefamilier som målgrupper.

Side 24 Del 3. Lokalsamfundene og de strategiske indsatser

Fritidstilbud

Kommunens udviklingsstrategi søger at beskrive nogle af de aktuelle
udfordringer i forhold til børn og unge og at sætte fokus på nyskabende
tilbud med fokus på deres fritid. Der er bl.a. krav om øget mangfoldighed i tilbud og forældre lægger stor vægt på tilbud, der matcher netop
deres børns interesser. Samtidig er der heldigvis en øget parathed til at
acceptere øget transport til de rette tilbud, hvis de ikke findes lokalt. I
denne udvikling er det vigtigt at blive skarpe på samlet set at skabe en
mangfoldighed af tilbud, og differentiere med hvad der tilbydes hvor.
Der må samarbejdes og koordineres mere på tværs af lokalsamfund af
hensyn til helheden for samlet set at skabe de rette tilbud. Kommunen
er parat til at understøtte en sådan udviklingsproces.
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Kultur og fritid

Gode kultur- og fritidstilbud er af stor betydning for bosætning overalt i kommunen. Der er på den ene
side behov for tilbud og faciliteter i nærmiljøet og lokale tilbud rettet mod børn jf. forrige afsnit. På den
anden side er der behov for en stigende mangfoldighed og kvalitet i udbuddet rettet mod forskellige aldersgrupper. Det kræver en delvis centralisering og specialisering af hvad der tilbydes hvor.
Som fremhævet i udviklingsstrategien står kultur- og fritidssektoren over for store udfordringer grundet
forandringer i folks livsmønstre og ændringer i det mange efterspørger. Hele den frivillige sektor, der
indenfor kultur og fritid er det bærende i typiske landkommuner som Faaborg-Midtfyn, står overfor store
udfordringer.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en fritidsstrategi, der sætter kursen for fritidssektorens udvikling de kommende mange år. Den har særligt fokus på kommunens sportsfaciliteter og deres tilbud. Disse anlæg er
mange steder omdrejningspunkter for lokale fællesskaber og aktiviteter – også for andet end sport.

Fritidsstrategi

Fritidsstrategien er vigtig for lokalsamfundene. Strategien søger netop
ud fra et helhedssyn, der også inddrager mål om at understøtte lokalsamfundenes bedst muligt, bl.a. at komme med bud på, hvordan
lokalsamfundenes mindre fritidsanlæg kan matche fremtidens krav om
udvikling og omstilling. Der er herunder fokus på, hvordan de skønsmæssigt 2/3 af alle borgere, som i dag ikke er aktive udøvere af sport i
foreninger, kan gøres til mere aktive brugere af de fælles faciliteter. Succes hermed kan skabe et bedre økonomisk fundament for flere anlæg.
Ikke mindst i en række af de mindre lokalsamfund er dette en forudsætning for anlægs og aktiviteters beståen.

Udvikling af
foreningslivet

Kommunalbestyrelsen håber meget på, at de mange foreninger og
bestyrelser m.v for de mange fritidsanlæg vil tage disse udfordringer
positivt op, da deres medvirken er en afgørende forudsætning for succes
med at skabe tidssvarende fritidstilbud i tidssvarende faciliteter. Kommunalbestyrelsen er, indenfor de økonomiske rammer vi har, parate til at
understøtte den nødvendige omstilling mest muligt til gavn både for de
bestående foreninger og nye typer af brugere.

Friluftstilbud i regi af
foreninger og som events

Strategien har sammen med en ligeledes ny strategi for udbygning af
friluftslivet i kommunen også et stærkt fokus på at fremme organiserede
friluftstilbud både i regi af foreninger og på mere eventorienteret basis.
Lokal vilje og interesse for at være med til at udvikle på disse tilbud
bliver af stor betydning og succes hermed kan være med til at skabe nye
lokale fællesskaber og profilere lokalsamfund.
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Kulturstrategi

Kommunen vil i 2009 igangsætte udarbejdelse af en kulturstrategi, der
ligesom fritidsstrategien skal forholde sig til, hvordan kulturtilbuddene
i Faaborg-Midtfyn Kommune kan udvikles og være i overensstemmelse
med fremtidens behov. Også her vil der være et stærkt fokus på de frivillige ressourcer og tilbuddene i de lokale samfund.
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Friluftsliv, natur og landskaber

Kommunens landskaber, der mange steder indeholder værdifuld natur, velbevarede kulturmiljøer og
smukke oplevelser er måske det største aktiv i bestræbelserne på at sikre en positiv befolkningsudvikling
og livskvalitet. Øhavet udgør en særlig perle, men er langt fra det eneste område med store kvaliteter. For
mange lokalsamfund rummer kvalitet i næromgivelserne og mulighederne for attraktiv bosætning i spredt
beliggende boliger i oplandet et unikt aktiv. Der skal på den ene side værnes om værdierne og de skal
styrkes gennem naturpleje og genopretning. På den anden side er der mange uudnyttede muligheder for
at skabe nye tilbud og aktiviteter på basis af disse værdier til glæde for både bosætning i lokalsamfund og
det åbne land i omgivelser præget af oplevelsesmuligheder.
Udviklingsstrategien for 2008 har udpeget nogle vigtige indsatser af betydning for ovenstående.

Landskabsplanlægning

For det første er det besluttet at lave en landskabsplanlægning, som
bliver et vigtigt input til kommuneplanen og et godt afsæt for dialog om
de kvaliteter i landskabet, der er vigtige at bevare og styrke. Planen, der
baseres på en systematisk kortlægning af kommunens landskabstyper
og deres tilstand, har ikke bare til formål at beskytte mod udvikling og
forandringer. Den har både til formål at pege på de hensyn der gerne
skal tages i udviklingen og at klarlægge hvor forandringer måske netop
kan være med til at tilføre ønskede nye kvaliteter til landskaberne.

Naturforbedringer &
skovrejsning

For det andet er påbegyndt overvejelser om hvor naturforbedringer og
skovrejsning kan tilføre landskaberne nye kvaliteter. Der peges bl.a. på
det ønskelige i mere skovrejsning mod nord ved Nr Søby/Nr Lyndelse.

Tarup-Davinde området

For Tarup-Davinde området er igangsat et særskilt strategiarbejde, som
skal fastlægge mål og indsats for at gøre dette område til et langt mere
attraktivt natur- og friluftsområde af både lokal og regional betydning.
Over en længere årrække i takt med at råstofindvindingen afvikles vil
dette område kunne få meget stor betydning for bosætningskvaliteterne
i kommunens nordlige lokalsamfund.

Friluftsstrategi

Endelig er der beslutningen om at lave en særlig friluftsstrategi.
Komunens friluftsstrategi kan sammen med fritidsstrategien blive af
stor betydning for udvikling af gode bosætningskvaliteter i mange af
kommunens lokalsamfund. Strategien har meget fokus på at forbedre
tilgængeligheden til at færdes i det åbne land og dermed til natur- og
friluftsoplevelser.
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Bl.a. er øget tilgængelighed til motionsruter og naturoplevelser i de bynære landskaber et stort indsatsområde. Kommunalbestyrelsen mener,
at mange lokalsamfund kan tilføres væsentlige kvaliteter ved udbygning
af lokale sammenhængende stisystemer i de bynære omgivelser og
er parat til indsats over en længere årrække for at realisere mål herfor.
Lokalsamfundenes engagement i sagen og lodsejeres opbakning til gennemførelsen bliver afgørende for fremdriften i disse planer, hvor jordejere selvfølgelig skal ydes kompensation efter gældende regler for at sikre
udvidet adgang til landskabet.

Potentialer i det
sydfynske

De særlige potentialer i det sydfynske søges i disse år udnyttet optimalt
til glæde for både bosætning og turisme. Der er bl.a. fokus på udvikling
af nye ridemuligheder i landskabet til glæde for de mange rideskoler og
de mange som bosætter sig med heste på nedlagte landbrugsejendomme. Der er også fokus på udvikling af lejrskoletilbud og gode faciliteter
for havkajak samt andre søsportsformer, som passer til øhavet.

Nationalpark

På sigt kan oprettelse af en nationalpark omfattende øhavet og evt. dele
af Sydfyn blive af stor betydning for den videre udvikling af områdets attraktivitet. Det gælder både bosætnings- og erhvervsmæssigt.
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Den digitale kommune

Udbredelse af højhastighedsforbindelser til kommunens mange lokalsamfund bliver de kommende år et
vigtigt indsatsområde for at fastholde og udvikle deres attraktivitet for både bosætning og erhverv. Det
gælder hvad enten den teknologiske løsning er bredbånd/fibernet eller evt. trådløs teknologi, som kan
være løsningen i mere tyndt befolkede områder og måske på øerne.

Fibernet

Kommunens muligheder for at sikre en hurtig udbredelse af ny teknologi
er begrænset i et liberaliseret marked. Kommunen er dog løbende med
til at fremme udbredelse af fibernet ved at gå ind i projekter, der skaffer
højhastighedsforbindelser til kommunens mange institutioner spredt
rundt i kommunen. Dette har bl.a. fremskyndet etableringen af et hovednet, som geografisk når rundt i store dele af kommunen og dermed
letter den videre udbredelse til de øvrige lokalsamfund og den enkelte
forbruger.

Information

Kommunen vil i øvrigt arbejde for, at information om lokalsamfundene
er let tilgængelig for omverdenen. Dels via kommunens egen hjemmeside og dels med gode links til andre steder, hvor relevant information
kan indhentes; fx Fynslands IT-portal.
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Erhverv og arbejdspladser

Ser man på de seneste års udviklingstendenser er der meget som tyder på at Faaborg-Midtfyn Kommune
først og fremmest har potentialer for at udvikle sig som en attraktiv bosætningskommune.
Udviklingsstrategien tager afsæt heri og i en opfattelse af, at styrkelse af bosætningskvaliteterne også vil
være et meget væsentligt – og måske det stærkeste kort – i tiltrækning af fremtidens videnserhverv.

Lokalsamfundenes
kvaliteter for erhvervsudvikling

Kommunens geografiske forskelle og herunder lokalsamfundenes forskellige kvaliteter rummer forskellige potentialer for erhvervsfremme,
som skal søges udnyttet på samme måde, som de kan appellere til
forskellige målgrupper for bosætning.
De særligt oplagte muligheder for at tiltrække erhverv langs motorvejsbåndet skal selvfølgelig søges udnyttet. Der ud over tegner der sig et
billede, hvor nogle lokalsamfund har særlige forudsætninger for at skabe
arbejdspladser indenfor oplevelsesøkonomien og herunder turisme,
produktion og salg af kvalitetsfødevarer m.v., mens andre måske kan
appellere til andre typer videnserhverv. Øhavets særlige kvaliteter bør
søges udnyttet, men med særlig opmærksomhed på, at det sker på et
bæredygtigt grundlag.
Landområderne, hvor der er mange ejendomme med ledig bygningsmasse vurderes i særlig grad at kunne tiltrække nye håndværksvirksomheder. Kommunalbestyrelsen har i marts 2008 vedtaget en erhvervsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Den har et bredt fokus på at
fremme
optimale vilkår for erhvervsudviklingen i kommunen, i såvel Faaborg og
Ringe som i lokalsamfundene. Det er også dele af strategien, som i særlig grad kan få betydning for erhverv i lokalsamfundene og landdistrikter.

Fødevarer

Landbrug
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Det gælder bl.a. en planlagt målrettet indsats for at fremme lokale virksomheder, som fremstiller kvalitetsfødevarer.

Landbruget er fortsat en vigtig erhvervssektor i Faaborg-Midtfyn Kommune om end dens økonomiske betydning i det samlede billede fortsat
er vigende (jf. fx Jordbrugsanalysen, Fyns Amt 2005) Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat, at et aktivt jordbrugserhverv har gode udviklingsmuligheder i kommunen. Samtidig er der behov for inden for de lovgivningsmæssige rammer at foretage grundige interesseafvejninger i de
konkrete sager om husdyrbrug. Det skal ske med det formål at begrænse
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gener for naboer mest muligt og således fremme bosætning i attraktive
lokalsamfund og spændende landområder. Kommunalbestyrelsen ser et
stort potentiale i udvikling af nye teknologiske løsninger på landbrugets
miljøforhold og vil som en del af en erhvervsfremmestrategi se på mulighederne for at tiltrække virksomheder, der arbejder med miljøteknologier og for at fremme udbredelsen af sådanne teknologier i kommunens
landbrug.

Turisme

Kommunen planlægger ultimo 2008 at udarbejde en strategi for kommunens engagement i udviklingen af turismen. I den forbindelse vil der
også blive set på perspektiverne i turismen for en del af lokalsamfundene. Dette både ud fra et ønske om at skabe nye vækstmuligheder lokalt
og om at turismen udvikles på et bæredygtigt grundlag.
Det skal fremhæves, at Faaborg-Midtfyn Kommune allerede i dag er
engageret i en række projekter af betydning for udvikling af turismen i
landområderne. Det drejer sig bl.a. om Naturturismeprojektet, Havørred
Fyn, Cykel Fyn. Også Film Fyn projektet, der har et bredere sigte, har et
væsentligt turistmæssigt perspektiv.

Mekatronik
(metal og fødevarer)

En hovedindsats for generelt at styrke innovation m.v. inden for kommunens tunge brancher (mekatronik/metal og fødevarer) med mange
beskæftigede kan i øvrigt i høj grad få særlig betydning for mange
lokalsamfund. Det skyldes, at mange virksomheder i netop disse brancher er gamle virksomheder i kommunen og mange derfor er lokaliseret
efter industrisamfundets mønster herfor, dvs. spredt rundt i mange af
lokalsamfundene.
Kommunen ser koordinering og samarbejde med LAG-organisationen
som vigtigt – ikke mindst i relation til at fremme nye mindre virksomheder i lokalsamfundene.

Side 33

Side 34

Del 3. Lokalsamfundene og de strategiske indsatser

Seniorer

Kommunen er enig med Fynsland i at det er vigtigt at være opmærksom på at der også skal være gode
muligheder for ”at borgere efter den erhvervsaktive alder fortsat kan leve et godt liv på landet!
Tendensen til at ældre -i takt med at deres mobilitet falder - flytter til de større byer og lokalsamfund med
de nødvendige servicefunktioner tæt på boligen, kan man næppe grundlæggende vende. For mange
mindre lokalsamfund har det dog også den positive effekt, at nye børnefamilier kommer til i de ofte store
huse som er attraktive for dem.
Kommunen finder det vigtigt, at der i de lokalsamfund, som har en tilstrækkelig attraktivitet for ældre
er et relevant udbud af mindre og funktionelle boliger rettet mod denne målgruppe, og dette vil indgå i
planlægningen for nye boliger.

Aktivitetstilbud

Kommunen er endvidere opmærksomme på vigtigheden af at skabe
gode aktivitetstilbud til seniorer, herunder i særlig grad tilbud, som kan
medvirke til at opretholde fysisk aktivitet. Fritidsstrategien har bl.a. som
mål, at der i kommunens idrætsfaciliteter kommer øget aktivitet i dagtimerne, hvor ikke mindst seniorer er en central målgruppe. Kommunen
støtter endvidere en række foreninger og frivillige organisationer, som
skaber tilbud for ældre
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Infrastruktur

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på at både sikre trafikveje, kollektive trafiktilbud og gode lokale
stisystemer er noget som mange borgere har fokus på i debatten om lokalsamfundenes vilkår.

Trafiksikkerhed

Kommunalbestyrelsen har for nylig vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan,
hvor hele kommunens vejnet er vurderet og der er lavet en prioritering
af hvor en indsats vil give den største effekt for begrænsning af ulykker.
Det må erkendes, at de økonomiske ressourcer det p.t. er muligt at afsætte til opfølgning på planen langt fra vil kunne dække de mange lokale
ønsker om udbygning af stinet, fartdæmpende foranstaltninger m.v.
Kommunen er meget opmærksom på i forbindelse med nye udstykninger til boliger at sikre gode og trafiksikre stinet

Kollektiv trafik

Rekreative stinet
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Hvad angår de kollektive transportmuligheder i lokalsamfundene er
kommunen opmærksom på at de bl.a. har stor betydning for at ældre
kan deltage i udadrettede aktiviteter og måske blive boende længere i
deres lokalsamfund, selvom de evt. mangler væsentlige basale servicetilbud. Mulighederne for at udvide busdriften vurderes imidlertid de kommende år som værende vanskelige, bl.a. fordi omkostningerne ved den
nuværende busdrift ikke er blevet mindre ved omlægning af al busdrift
til Fynbus og kommunens generelle økonomiske situation. Den lovpligtige skolekørsel skal selvsagt opretholdes og disse ruter skal fortsat være
tilgængelige for andres benyttelse. Men det bliver i sig selv en udfordring at opretholde den supplerende busdrift i de øvrige tidsrum på
hverdage. Særligt vigtigt bliver det de kommende år at søge at fsatholde
den regionale busbetjening af en række lokalsamfund.

Hvad angår udbygning af det rekreative stinet henvises til afsnittet om
friluftsliv, natur og landskab, side 28-29.
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Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at takke
kommunens Lokalråd, der har bidraget med
billeder til denne lokalsamfundspolitik.

For mere information om Faaborg-Midtfyn
Kommune
- www.faaborgmidtfyn.dk

For mere information om Faaborg-Midtfyn
Kommunes Lokalsamfundspolitik
- www.faaborgmidtfyn.dk/demokrati_og_politik/
lokalsamfund/
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