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Eksempler på udfordringer og initiativer i Faaborg-Midtfyn Kommune



Der er brug for flere lokale ungdomsuddannelser

Centralisering af ungdomsuddannelser i de store byer

For lang transporttid for unge i bl.a. Faaborg – op til to timer hver vej

Dårlige forudsætninger for at færdiggøre erhvervsuddannelse

Mangel på faglært arbejdskraft

Negativ lokal udvikling



Der er brug for flere lokale ungdomsuddannelser

• Erhvervsuddannelsesinstitutioner i de større byer 
kan spænde ben for uddannelser i mindre byer

• Taxametermodellen giver incitament til 
centralisering

• Stop for fusioner spænder ben for samarbejdet 
omkring uddannelsessatellitter i mindre byer

Det gør viSystemiske benspænd
• Campus Faaborg åbner aug. 2021. Tæt samarbejde 

mellem seks fynske uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune

• Lokal praktikpladsgaranti - det lokale erhvervsliv 
skal tage større ansvar for uddannelsen af 
fremtidens arbejdskraft

• Ansøgning om Grundforløb 1 inden for Byg og El til 
Faaborg - ansøgning under behandling

• Afsøgning af fusionsmulighed mellem Faaborg 
Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Svendborg 
Erhvervsskole og Gymnasier (afslået pga. 
fusionsstop i ministeriet)

Faaborg Gymnasium er en af seks uddannelsesinstitutioner i Campus Faaborg-samarbejdet



Infrastruktur er (stadig) afgørende

• Den grønne omstilling ændrer ikke på, at infrastruktur er afgørende for landområderne, når 
det kommer til bosætning, erhvervsudvikling, investorer og turisme.

• Vi arbejder for bedre forbindelser mod Odense og mod Sønderborg/Sønderjylland/Tyskland.
Med fast forbindelse vil Faaborg gå fra at ligge for enden af en vej til at være i smørhullet 
mellem to vækstcentre. Og hele Syddanmark vil blive bundet bedre sammen.

• Bred politisk opbakning på Christiansborg til forundersøgelse af en fast forbindelse og 
opgradering af Rute 43 – senest med i regeringens udspil til ny infrastrukturplan.

• Vi arbejder også for nye, hurtigere og hyppigere elfærger mellem Fyn og Als allerede fra 2024.
Et oplagt skridt på vejen mod en fast forbindelse.



Skævhed i støtten til kulturlivet

• Museer i hovedstaden favoriseres, mens museer på Fyn og i 
Nordjylland får markant mindre.
Behov for revision af statens tilskud til museer.

• Faaborg-Midtfyns statsanerkendte museer får omkring 46 kr. 
pr. indbygger i årlig støtte. Landsgennemsnittet er mellem 70 
og 80 kr. pr. indbygger.

• MEN: Kulturinstitutioner er ikke bare ”flødeskum på kagen”. 
De kan være med til at drive den lokale/regionale udvikling og 
spille sammen med erhvervs- og turismeudviklingen.

• Faaborg-Midtfyn har investeret i begge museers ambitiøse 
udviklingsplaner med både øgede driftstilskud og anlægsstøtte 
– bl.a. fordi museerne spiller en vigtig rolle i transformationen 
af Faaborg fra industri til mere oplevelses-/turismebaseret 
erhverv.

Problem

Det gør vi



Faaborg-Midtfyns store udviklingsprojekter

Den tidligere slagterigrund på havnen skal være centrum 
for vækst og udvikling af hele Faaborg-egnen - med 
udgangspunkt i byens historie og de kvaliteter, der er i 
området.

Fra slagteri til centrum for Faaborgs transformationVi skaber fremtidens bæredygtige forstad i Årslev

• Helt ny bydel og ny sammenhængende bymidte
• DGNB-certificeret byområde
• 500-600 nye boliger
• 1200 flere borgere i 2030
• Første 150 mio. kr. afsat kommunalt
• Første investor i hus – 75 lejeboliger på vej
• Byudviklingen i Årslev vandt Byplansprisen 2020



Målrettet ungeindsats:
Flere skal have uddannelse og have lyst 
til at vende hjem

• Vi prioriterer unges deltagelse og 
engagement 

• Ansættelse af en ungekoordinator
• Gode rammer for ungdomslivet, bl.a. helt 

nyt ungdomshus
• Vi arbejder tværfagligt med ambitionen om, 

at flere unge skal i uddannelse eller 
beskæftigelse

Det har blandt andet givet os Dansk Ungdoms 
Fællesråds pris som Årets Ungdomskommune 
2021.



Tak for ordet


