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Kære alle sammen 
  
Velkommen til nytårskur! Det er dejligt at se, at der er så mange, der er mødt op her i aften og er med til at 
markere, at vi er gået ind i et nyt år. Jeg synes personligt, at Nytårskuren er en rigtig fin start på året, hvor vi 
lige får set hinanden i øjnene – og har lejlighed til at både kigge frem mod det nye år – og tilbage på det, der 
gik. 
  
Vi har lagt et fyldigt program for aftenen. Vi har nogle spændende indlægsholdere – og der skal også være 
tid til at netværke og til at nyde lidt god mad og drikke. Så jeg vil skynde mig at lægge fra land. 
Lad mig bare sige det med det samme: 2018 var et helt forrygende år!  
  
I sin tv-nytårstale sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen, at man ikke kan bruge selvros til ret meget, 
og det er jeg faktisk meget enig i. Ikke desto mindre bliver jeg altså nødt til her i min velkomsttale at komme 
ind på den gode udvikling, som vores fælles kommune er inde i.  
  
Nogle vil måske kategorisere det som selvros, men det synes jeg rent faktisk ikke, det er - af den simple 
grund, at alle resultaterne er opnået i fællesskab med jer borgere, virksomheder, foreninger, frivillige – i et 
positivt samspil med os som kommune, herunder selvfølgelig også vores ansatte. 
Så når jeg her lige straks kommer ind på landvindingerne i årets løb, er det alt sammen noget, som kun er 
blevet til virkelighed, fordi vi har et rigtig godt samspil og samarbejde.” Vi skaber fremtidens Nordfyn 
sammen”, lyder vores vision med en enkelt sætning – og ja, det er rent faktisk det, vi og I gør sammen i 
hverdagen. 
  
Og ja, Nordfyns Kommune ER i fin form.  I 2018 opnåede vi det højeste indbyggertal i kommunens historie, 
nemlig 29.765 pr. 2. oktober 2018. For nogle år tilbage, mens indbyggertallet var vigende, satte vi 30.000 
indbyggere som et mål. Dengang virkede det som et lidt fjernt mål, men nu tænker vi faktisk ikke, at målet er 
så langt væk endda. 
  
Grundsalget slår også alle rekorder. Siden 2013 har vi år for år kunnet notere en stigning i grundsalget, men 
2018 blev et helt enestående år med 35 solgte grunde – og yderligere 13 grunde, der er solgt til overtagelse i 
2019 og altså tæller med på statistikken for 2019.  
  
Vi skal mere end 10 år tilbage for at finde tilsvarende positive tal. Det er en opgang, som også vores bygge- 
og håndværkervirksomheder kan mærke i form af øget ordretilgang. 
  
2018 var også året, hvor en ny kommunalbestyrelse kunne trække i arbejdstøjet. Noget af det første vi tog 
hul på var at give Vision 2021 et serviceeftersyn og i den forbindelse supplerede visionen med 5 politiske 
pejlemærker, som skal sætte retning for det politiske arbejde frem mod 2021.  
  
Justeringen er helt i tråd med ånden i den oprindelige vision, så der altså ikke tale om en kursændring, men 
snarere en skærpelse af den kurs, der allerede blev sat af den tidligere kommunalbestyrelse i samarbejde 
med virksomheder, borgere, foreninger, frivillige mv. 
  
Der er styr på økonomien i Nordfyns Kommune. Dugfriske tal fra Kommunernes Landsforening viser, at 
Nordfyns Kommunes gæld målt pr. indbygger er den 6. mindste i landet, og den 3. mindste i landet, hvis vi 
fraregner de tre kommuner, som er uden gæld. 
  
Den samme analyse viser, at Nordfyns Kommune faktisk er den kommune i landet, der bruger mindst 
personale på ledelse og administration. Det peger dels på stor effektivitet i vores løsning af opgaverne, og 
på, at vi er tilbageholdende med ressourceforbruget og dermed frigør mere økonomi til de borgerrettede 
områder. 
  
Nu vender jeg lige tilbage til det, jeg sagde i min indledning, nemlig at alle årets successer er opnået i kraft af 
et godt samarbejde mellem flere aktører i kommunen. Det gælder i høj grad også det, jeg kommer til at sige 
nu. 
  
I er nok stødt på nyheden før, men den tåler gentagelse. I 2018 tog Nordfyns Kommune et kæmpespring op i 



superligaen, hvad angår erhvervsvenlighed. Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes 
erhvervsvenlighed bliver altid imødeset med spænding i kommunerne. I 2018 var undersøgelsen ekstra god 
læsning for os her på Nordfyn. Vi landede på en samlet 4. plads i Danmark – og bag den placering ligger 
blandt andet en placering som landets bedste kommune i kategorien ”kommunal sagsbehandling”, og den 
anden bedste kommune i kategorien ”dialog med kommunen og information”.  
  
At vi kommer så højt op i undersøgelsen, er både et udtryk for, at virksomhederne har givet os et rigtig godt 
skudsmål, men også fordi der er nogle objektive målbare faktorer, som også trækker op. 
  
Vi er utroligt stolte over, at vi sammen med jer har opnået en placering i top 5 i Danmark. Vi har fejret det ved 
flere lejligheder, og jeg synes også godt, at vi kan fejre det her i aften. Samtidig er vi også meget bevidste 
om, at vi ikke kan hvile på laurbærrene. Derfor har vi haft en proces i alle vores fagudvalg, hvor man har 
snakket om, hvad man kan gøre endnu bedre inden for de respektive områder. Det har resulteret i en 
handleplan med 9 punkter, hvor vi lægger os i selen og gør det endnu mere.  
  
Blandt andet vil vi på skoleområdet gøre en ekstra indsats at bygge bro til erhvervsuddannelserne og 
dermed også til virksomhederne. Det ved vi, at virksomhederne efterspørger, så der for gør vi nu en særlig 
indsats. Vi har nogle gode grundskoler her i Nordfyns Kommune, og en uvildig trivselsundersøgelse har 
netop vist, at skolebørnene i Nordfyns Kommune har den bedste trivsel blandt de fynske kommuner. Så vi 
har altså et rigtigt godt grundlag for at få gjort koblingen mellem skolerne og virksomhederne endnu bedre. 
Det giver vi en skalle her i det nye år. 
  
Jeg vil ikke sige så meget mere om det nu, fordi vi har valgt at vende kasketten denne gang. Vi har i stedet 
valgt at lade virksomhederne tale. Vi har været ude og snakke med nogle virksomheder, om hvordan de ser 
samarbejdet med Nordfyns Kommune, hvordan vi kan fastholde vores position – men selvfølgelig også, 
hvad vi kan gøre endnu bedre. Resultatet kan I se her efterfølgende i en lille film, som vi viser i forlængelse 
af min velkomst. 
  
Men inden vi når så langt, kommer vi ikke uden om også at nævne, at det i 2018 lykkedes Nordfyns 
Kommune at få andel i de statslige arbejdspladser, som regeringen valgte at flytte fra Hovedstaden til 
provinsen for at skabe et Danmark i balance. Som I nok kan gætte, handler det om Dansk Sprognævn, som 
fremadrettet skal have placering i Bogense, og konkret rykker ind i UpN’s tidligere lokaler fra april måned.  
  
Ser vi på presseomtalen har det allerede været en kæmpesucces! Vi kan notere hele 789 presseklip med 
omtale af udflytningen til Bogense. Hånden på hjertet så skyldes en stor del af presseomtalen en direktør for 
Sprognævnet, som ikke var helt lun på tanken om at flytte med til Bogense. 
  
Det korte af det lange er, at der nu udnævnt en ny direktør for Sprognævnet, som ser anderledes positivt på 
opgaven med at etablere et sprognævn med base i Bogense. Direktøren kommer fra en stilling som 
forskningschef på SDU, så alle bekymringer om, at det skulle være umuligt at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft til et Sprognævn med den beliggenhed er gjort til skamme. Når man kan rekruttere en 
højtkvalificeret direktør fra Fyn, så tænker jeg heller ikke, at der bliver problemer med at rekruttere 
medarbejdere til andre stillingskategorier. 
  
Vi ser frem til at samarbejde med Sprognævnet, og jeg er helt sikker på, at Sprognævnet bliver en kæmpe 
gevinst for os, ligesom jeg er sikker på, at placeringen i Bogense åbner nogle spændende muligheder for 
Sprognævnet. Nok om det! 
  
I 2018 har vi igen ført et højt niveau på vores anlægsinvesteringer. Som det største anlægsprojekt i 
kommunens historie, og med anlægsudgifter på over 37 mio. kr. og med 10.000 kvadratmeter under tag, 
kunne vi i 2018 indvie en nyrenoveret Otterup Hal. Hallen har fået et mere moderne klingende navn og 
hedder nu Otterup Idrætscenter. Hermed har vi fået en topmoderne hal, der kan tiltrække aktive og 
sportsinteresserede fra såvel Odense som det øvrige Fyn. Som en del af projektet har Nordfyns Kommunes 
træningscenter også fået nye lokaler i Otterup Idrætscenter. Træningscentret lå tidligere på Plejecentret 
Bryggergården, men med den nye placering er tanken, at genoptræningen rykker tættere på civilsamfundet.  
  
I det hele taget er vi godt i gang med at realisere halstrategien, hvor en stor del af kommunens haller er 
blevet renoveret og opgraderet. De moderne faciliteter er selvfølgelig noget, der flugter rigtig godt med vores 
vision og vores strategi på sundhedsområdet. 
  



Jeg vil også gerne runde investeringsstrategien, som noget af det, der er gået rigtig godt i det forgangne år. 
Tilbage i 2015 besluttede den daværende kommunalbestyrelse at investere 24 mio. kr. frem mod 2018 for at 
få flere nordfynboer i job eller uddannelse, og det er lykkedes rigtig godt – igen i samarbejde med jer 
virksomheder.  
  
Ja, faktisk så godt, at investeringen har tjent sig selv hjem og ovenikøbet skabt et overskud på ca. 7 mio. kr. 
Den nye kommunalbestyrelse har besluttet at fortsætte investeringsstrategien i de kommende år, hvor der er 
afsat 6,7 mio. kr. frem mod 2021. 
  
Af andre ting, der har fyldt i 2018 vil jeg i punktform nævne: 
 
• Vi har igen gennemført en bustur for nye borgere. 
• Frivilligcenter Nordfyn er flyttet i nyistandsatte lokaler på Poppelvej 4 i Bogense 
• Vi har vedtaget en veteranpolitik, der sætter en ramme for, hvordan vi hjælper hjemvendte veteraner, og 

som har fået den konsekvens, at vi har fået en veterankoordinator i kommunen. 
• Vi har gennemført et succesfuldt håndværkermøde, hvor vi som noget nyt havde taget nogle af de lokale 

håndværkervirksomheder med på råd. Det blev vores hidtil bedst besøgte håndværkermøde. 
• Som en nyskabelse holdt vi også et brancherettet møde for landbruget. Også her konsulterede vi 

branchen selv, da vi skulle sætte et program sammen. Det blev blandt andet til indlæg om 
droneteknologiens muligheder for landbruget, og vi havde besøg af Jesper Theilgaard, der øste af sin 
store viden om noget så jordnært som vand. 

• I regi af Task Force Erhverv har vi gennemført en række virksomhedsbesøg, hvor projektlederen for Task 
Force Erhverv og jeg selv har deltaget. Når kalenderen har tilladt det, har også vores kommunaldirektør 
og direktøren for Nordfyns Erhverv og Turisme deltaget i besøgene. 

• Vi indviede også Ungeposten, der fremover vil være fælles indgang til kommunen for unge i alderen fra 
15 til og med 29 år. Det siger sig selv, at Ungeposten bliver en rigtig vigtig aktør, når det handler om at 
bygge bro mellem de unge og jer virksomheder. 

• Det samme kan man sige om Nordfyns Kommunes nyoprettede 10. klassespor på det Nordfynske 
Campus i Søndersø. Formålet med den nye 10. klasse er at få alle til at gå i gang med en 
ungdomsuddannelse. Når elever går ind ad døren i den nye 10. klasse, så er det ikke afslutningen på 
folkeskolen, men begyndelsen til en ungdomsuddannelse, hvad enten det så er en gymnasieuddannelse, 
en erhvervsfaglig uddannelse eller noget helt tredje, der trækker. 

 
Jeg vil også lige nævne etableringen af Erhvervshus Fyn, der sammen med et tilsvarende erhvervshus i 
Sydjylland skal erstatte Væksthus Syddanmark. Ambitionen er at skabe et overskueligt system for 
virksomhederne, hvor udgangspunktet altid er virksomhedernes behov, og hvor der er enighed om strategien 
og retningen.  
  
Selve beslutningen om at etablere erhvervshuse er taget i Folketinget med det formål, at det skal være 
enklere for virksomhederne at drive virksomhed, og at der ikke må være overlap mellem de offentlige 
instanser. 
  
Det at skabe nærhed og enkelthed for virksomhederne er faktisk essensen i vores egen Task Force Erhverv 
og Nordfyn Erhverv og Turisme. Jeg tænker, at vi har en meget stærk lokal erhvervsstruktur, der netop er 
skabt med afsæt i de værdier, som de nye erhvervshuse, skal bygges på. Derfor ser jeg også positivt på 
Nordfyns Kommunes medvirken i det nye Erhvervshus på Fyn. 
  
Endelig vil jeg fremhæve vores brandingindsats, hvor vi i 2019 kommer til at arbejde med kernefortællingen 
om Nordfyn – altså prøver at finde ind til det DNA, der er helt unikt for Nordfyn – og så bygger vores 
brandingindsats op omkring netop denne kerne. På den måde satser vi på at kunne skille os mere ud fra det 
øvrige Fyn, når vi forsøger at tiltrække nye borgere – samtidig med at vi selvfølgelig også skal trække på de 
fælles kvaliteter, der er for hele Fyn. 
  
Med de ord synes jeg, at vi skal hæve glassene og ønske hinanden godt nytår. Tak for et forrygende 2018 
og velkommen til et garanteret ligeså spændende 2019!  
   
Næste programpunkt er, at vi nu ser den film, som jeg nævnte i min indledning. Som sagt har vi med afsæt i 
vores gode placering i erhvervsklimamålingen været ude hos nogle virksomheder for at tage temperaturen 
på vores erhvervsservice og høre, hvad vi gør godt, og hvad vi kan gøre bedre. Resultatet kommer her efter 
talen. 



  
Jeg skal lige sige til jer, der følger med på Facebook, at filmen også kan ses dér. Hvis teknikken gør, som vi 
siger, så kan filmen ses på Facebook kl. 19:45. 
  
 Rigtig god fornøjelse! 
  
  
 


