
Notat til de 4 sydfynske borgmestre om løsning af Geopark-opgave/UNESCO-ansøgningen 

Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af de fire kommunaldirektører (Erik, Jani, Allan og HV), formandskabet for følgegruppen til 
Geopark-sekretariatet (Søren, Svendborg og Ole, Faaborg-Midtfyn) samt stabschef for Politik og Strategi i Faaborg-Midtfyn (Heidi). Opgaven, som er 
stillet af de fire sydfynske borgmestre, har handlet om at sikre, at UNESCO-ansøgningen kan blive færdiggjort og sendt i november 2021. En 
nødvendig forudsætning herfor er desuden at Geoparken etableres fysisk og har eksisteret i minimum 1 år forud for at UNESCO-ansøgningen sendes 
til Unesco. Det er derfor tvivlsomt, at det kan nås til november 2021. 

Arbejdsgruppen har identificeret en række udfordringer: Etablering af Geoparken, ansøgning om UNESCO-godkendelse samt efterfølgende drift og 
videreudvikling af parken. Arbejdsgruppen anbefaler, at der sker væsentlige ændringer for at sikre, at den samlede opgave kan løses. Udfordringer er:  

 Styrings-set-up:  Det har ikke fungeret hensigtsmæssigt at lade Geopark opgaven indgå i Naturturisme sekretariatet ledet af den samme 
bestyrelse. Det samlede organisatoriske set-up har vist sig utilstrækkeligt i forhold til den komplekse opgave, etablering af en Geopark har vist 
sig at være. Det er et krav, at Geoparken er organiseret i en selvstændig juridisk enhed. 

 Etablering af Geoparken: Der har ikke været en tydelig og koordineret ”bestilling” fra sekretariatet i forhold til de opgaver, som de enkelte 
kommuner skal udføre. Der har heller ikke været en proaktiv indsats fra kommunernes side. Det betyder, at dette arbejde ikke er igangsat 
rettidigt. Der er derfor behov for et langt skarpere overblik over, hvilke opgaver kommunerne skal løse og disse bestillinger skal have en 
tydelig ledelsesmæssig forankring og opbakning i kommunerne. 

 Udarbejdelse af ansøgningen: Sekretariatet har en meget begrænset størrelse og har ikke alle de fornødne kompetencer til at sikre, at 
ansøgningen blev skrevet rettidigt og fyldestgørende, jf. bilag 1. Sekretariatet har derfor produktionsmæssigt været meget sårbart i forhold til 
både sygefravær og begrænsede ressourcer i forhold til at kunne indkøbe manglende kompetencer.  

 Drift og videreudvikling af parken: Der er og har ikke været klarhed over, hvorledes sekretariatet fremadrettet skal drive og i samarbejde 
med kommunerne videreudvikle Geoparken.  

Nedenfor er beskrevet de 4 modeller, som er aftalt med borgmestrene samt en femte model. Økonomien for løsning af Geopark opgaven (såvel 
etablering som drift) er beskrevet i bilag 2 (under udarbejdelse), som tager udgangspunkt i det oprindelige beslutningsgrundlags budgetter, jf. 
vedlagte bilag 3, side 29 og 32) 

1. Opgaven forbliver i det nuværende set-up og sekretariatet styrkes 
2. Opgaven forbliver med Naturturisme. Bestyrelsen bemandes med borgmestrene og de eksterne interessenter udgør et advisory-board. 
3. Opgaven med Geopark skilles fra Naturturisme og løses af en arbejdsgruppe (evt. med ekstern bistand) med reference til 

kommunaldirektørerne og dermed borgmestrene. 
4. Opgaven løses af Destination Fyn 
5. Opgaven med Geopark etablering, UNESCO-ansøgning, drift samt den videre udvikling af Geoparken løses i stærkt fællesskab med 

kommunerne. Bestyrelsen ændres. Sekretariatet løser fortsat også Naturturisme-opgaven.  



Model og 
anbefaling 

Fordele Ulemper Styrings set-up Ressourcer Andre bemærkninger 
(Obs. punkter) 

Model 1. 
 
Opgaven 
forbliver i det 
nuværende 
set-up og 
sekretariatet 
styrkes 
 
Modellen 
anbefales ikke, 
da mange af 
udfordringerne 
ikke løses. 
 

Historisk viden 
beholdes. 
 

Udfordring med 
”bestillerretten” på 
politisk niveau løses 
ikke (dvs. bestyrelsen 
kan kun anmode 
kommunerne om at 
løse opgaver). 
 
Det er bestyrelsens 
ansvar at løse opgaven 
– og ikke de fire 
kommuners. 
 
Der skal ansættes ny 
leder og opgaven er i 
sin nuværende form 
ret umulig at løse, 
hvorfor det kan være 
meget svært at finde 
en leder med de 
kompetencer, som 
skal til for at lykkes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen er bemandet med to 
politikere fra hver kommune. En 
række interessenter er observatør 
med taleret i bestyrelsen. 
 
Der er en leder af sekretariatet, som 
løser såvel Geopark etablering, 
UNESCO-ansøgning samt 
Naturturisme opgaven. 
 
Der er en følgegruppe med 4 
medlemmer, en fra hver kommune. 

Se økonominotat om 
nuværende og forventet 
ressourceforbrug (bilag 2 – 
under udarbejdelse). 
 
Ressourcerne vurderes at være 
utilstrækkelige og det anbefales 
at tilføre min. 2 årsværk til 
sekretariatet for at opgaven kan 
løftes samt en økonomisk 
ramme på 0,5 million til indkøb 
af specifikke kompetencer 
(konsulenthjælp) samt 
uforudsete omkostninger i 
forbindelse med 
ansøgningsarbejdet. 
 
Der skal prioriteres ressourcer i 
kommunerne både inden for 
natur, turisme, erhverv og 
undervisning til at arbejdet med 
at etablere Geoparken i egen 
kommune. 
 

Der er hverken afsat 
medarbejderressourcer i 
sekretariatet eller 
kommunerne til rent 
faktisk at etablere 
Geoparken, hvilket er en 
forudsætning for at 
kunne sende 
ansøgningen. Der skal 
således tilføres min. 2 
årsværk til sekretariatet 
for at opgaven kan løftes 
og der skal prioriteres 
ressourcer i 
kommunerne til at 
etablere Geoparken i 
egen kommune. 
 
Der skal etableres en 
”tovholder” funktion i de 
fire kommuner, som skal 
sikre kommunens 
leverancer til etablering 
af Geoparken. 

Model 2. 
 

Historisk viden 
hos 

Ændring af styringsset-
up og bestyrelsen er 
ikke tilstrækkelig til at 

Bestyrelsen udgøres af de fire 
borgmestre. 
 

Se økonominotat (bilag 2 - 
underudarbejdelse). 
 

Der skal etableres 
”tovholder” funktion i de 
fire kommuner, som skal 
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Opgaven 
forbliver 
sammen med 
naturturisme, 
men 
bestyrelsen 
ændres 
således at den 
udgøres af 
borgmestrene 
og de eksterne 
bliver et 
advisory-
board. 
 
Denne model 
anbefales i 
grundsubstans, 
men skal 
suppleres med 
en række 
andre 
ændringer. Jf. 
model 5. 
 
 
 
 
 
 

medarbejderne 
kan inddrages. 
 
Der er stor 
sammenhæng 
og sammenfald 
mellem 
opgaverne i 
Naturturisme 
og Geopark – 
især den 
efterfølgende 
drift og 
videreudvikling 
gavnes af at 
holde 
opgaverne 
sammen. 

sikre succes. Der skal 
ske ændringer af 
sekretariatets arbejde 
(fordeling mellem 
Naturturisme/Geopark 
samt kompetencer) 
samt opprioritering af 
arbejdet med 
etablering af Geopark i 
kommunerne. 
 
 

Bestyrelsen betjenes af de fire 
kommunaldirektører og lederen af 
sekretariatet. 
 
Leder af sekretariatet løser såvel 
Geopark etablering, UNESCO-
ansøgning samt Naturturisme 
opgaven – netop pga. den tætte 
kobling mellem 
naturturismeprojekter og 
udviklingen og opbygningen af 
Geoparken. 
 
Der etableres et advisory- board for 
lederen af sekretariatet. Boardet 
sammensættes af de nuværende 
ikke-politiske 
bestyrelsesmedlemmer og evt. 
andre interessenter. 
 
Der skal etableres en bredt 
forankret kommunal følgegruppe. 
 
 
 
 
 

Ressourcerne til 
ansøgningsarbejdet vurderes at 
være utilstrækkelige og det 
anbefales at tilføre 2 årsværk til 
sekretariatet for at opgaven kan 
løftes samt en økonomisk 
ramme på 0,5 million til indkøb 
af specifikke kompetencer 
(konsulenthjælp til bl.a. den 
strategiske masterplan) samt 
uforudsete omkostninger i 
forbindelse med 
ansøgningsarbejdet. 
 
Derudover bør der laves en ny 
vurdering af, hvad det 
økonomiske ressourcebehov vil 
være efter godkendelse som 
Geopark.  
 
Der skal prioriteres ressourcer i 
kommunerne både inden for 
natur, turisme, erhverv og 
undervisning til at arbejdet med 
at etablere Geoparken i egen 
kommune.  
  

sikre kommunens 
leverancer til etablering 
af Geoparken. 
 
Fordelingen af eventuelle 
økonomiske merudgifter 
skal drøftes. 

Model 3. 
 

Styrker 
styrings-set-up 
og forankring i 

Der er stor 
sammenhæng og 
sammenfald mellem 

Der etableres en ny styregruppe 
bestående af de 4 borgmestre, som 
sekretariatsbetjenes af de fire 

Se økonominotat (bilag 2 – 
under udarbejdelse). 
 

Modellen kan suppleres 
med advisory board af 
interessenter. 
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Opgaven med 
Geopark skilles 
fra 
Naturturisme 
og løses af en 
arbejdsgruppe 
(evt. med 
ekstern 
bistand) med 
reference til 
komdir og 
dermed 
borgmestrene. 
 
Denne model 
anbefales ikke, 
men dele 
indgår i model 
5. 

kommunernes 
ledelse. 
 
Den 
nuværende 
politiske 
bestyrelse har 
fortsat en rolle 
at spille. Det 
samme har 
observatørerne 
i bestyrelsen. 
Men nu kun 
vedrørende 
naturturisme. 

opgaverne i 
Naturturisme og 
Geopark – især den 
efterfølgende drift og 
videreudvikling, vil 
have gavn af at holde 
opgaverne sammen. 
 
UNESCO kræver, at 
Geoparken er 
forankret i 
selvstændig juridisk 
enhed.  
 
Erhvervsfremmeloven 
sætter begrænsninger 
for hvilke opgaver 
Naturturisme kan 
arbejde med. 

kommunaldirektører og en 
sekretariatsleder 
(arbejdsgruppeleder). 
 
Naturturisme opgaverne løses af 
Naturturisme sekretariatet 
bestående af 1 leder og to 
medarbejdere. Det 3. medarbejder 
flyttes til en af kommunerne for at 
arbejde med ansøgningen. 
 
 
 
 
 
 

Der skal prioriteres 
medarbejderressourcer i 
kommunerne til arbejdet med 
at etablere Geoparken. Det vil 
kræve en ressourceanvendelse 
på 0,5 årsværk pr kommune ud 
over ressourcerne til at skrive 
ansøgningen.  
 
Samme forslag som under 
model 2 – dog må det 
forventes, at en kommune skal 
påtage sig ledelsesrollen, der 
anses som en betydelig opgave 
svarende til 0,25 årsværk ekstra 
til denne kommune ud over 
som beskrevet i model 2. 
 
Det må desuden forventes, at 
konsulentudgifterne vil være på 
samme niveau, måske mere 
bl.a. til køb af en konsulent til at 
skrive selve ansøgningen, når 
Geopark-sekretariatet er ude af 
opgaven. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samarbejde med 
Naturturisme 
sekretariatet skal afklares 
både i forhold til 
etablering af Geopark, 
ansøgning om UNESCO-
certificering og den 
videre udvikling og drift 
af Geoparken. 
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Model 4. 
 
Opgaven løses 
af Destination 
Fyn 
 
Denne model 
anbefales ikke. 

Geopark bliver 
et fynsk 
fyrtårn. 
 
 

Opgaven kommer 
(længere) væk fra 
Sydfyn og 
ejerkommunerne. 
 
Etableringen af den 
fysiske Geopark skal 
fortsat realiseres af 
ejerkommunerne og 
kan derfor ikke 
outsources.  
 
Destination Fyn skal 
tilbageføre Geopark-
ressourcer, når 
UNESCO-ansøgningen 
er sendt og 
certificeringen er 
opnået. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil indgå i den eksisterende styrings-
set-up i Destination Fyn. 

Destination Fyn skal betales for 
udføre arbejdet, hvilket skønnes 
at svare til det nuværende 
ressourceforbrug. 

Vi har ikke talt med 
Destination Fyn, da vi 
ikke anbefaler denne 
løsning. 
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Model 5. 
 
Opgaven med 
Geopark 
etablering, 
UNESCO-
ansøgning, 
drift samt den 
videre 
udvikling af 
Geoparken 
løses i stærkt 
fællesskab 
med 
kommunerne.  
 
Bestyrelsen 
ændres.  
 
Sekretariatet 
løser fortsat 
også 
Naturturisme-
opgaven. 
 
Denne model 
anbefales det 
at arbejde 
videre med. 

De 
identificerede 
udfordringer 
med 
styringsset-up, 
bestyrelse, 
ledelse, 
medarbejdere 
og kommunale 
bidrag til 
etablering 
løses. 
 
 

Der er et enkelt 
politisk 
bestyrelsesmedlem, 
som skal udgå af 
bestyrelsen i SK, FMK 
og LK. 
 
 

Bestyrelsen udgøres af de fire 
borgmestre samt 1 af de 
eksisterende 
bestyrelsesmedlemmer fra hver 
kommune. Bestyrelsen betjenes af 
de fire kommunaldirektører og 
lederen af sekretariatet. 
 
Efter vedtægterne har de eksterne 
medlemmer observatørstatus i 
bestyrelsen. Af hensyn til ikke at 
skulle ændre vedtægter fastholdes 
dette.  Emner, som ikke vedrører de 
eksterne (personale og økonomi) 
drøftes som lukkede punkter, hvor 
observatørerne ikke deltager. 
 
Der er en leder af sekretariatet, som 
løser UNESCO-ansøgning (herunder 
baggrund, struktur og formalia) og 
Naturturisme opgaven, men 
etablering af Geoparken sker i tæt 
samarbejde med kommunerne. 
Drift og videreudvikling af 
Geoparken forankres i sekretariatet. 
Lederen af sekretariatet refererer 
fortsat til bestyrelsen. 
 
Etableringen af Geoparken sker i et 
fælleskommunalt program med 5 
projektgrupper til at løse de 
konkrete Geopark-krævede 
indsatser: Besøgscentre, 

Se Økonominotatet (bilag 2 – 
under udarbejdelse). 
 
Ressourcerne til 
ansøgningsarbejdet vurderes at 
være utilstrækkelige og det 
anbefales at tilføre 2 årsværk til 
sekretariatet for at opgaven kan 
løftes samt en økonomisk 
ramme på 0,5 million til indkøb 
af specifikke kompetencer 
(konsulenthjælp til bl.a. den 
strategiske masterplan) samt 
uforudsete omkostninger i 
forbindelse med 
ansøgningsarbejdet. 
 
Derudover bør der laves en ny 
vurdering af hvad det 
økonomiske ressourcebehov vil 
være efter godkendelse som 
Geopark.  
 
Der skal prioriteres 
medarbejderressourcer i 
kommunerne til arbejdet med 
at etablere Geoparken. Det vil 
kræve en ressourceanvendelse 
på 0,5 årsværk pr kommune.  

Der skal laves en 
tidsplan, som 
sandsynliggør, at 
ansøgningen kan sendes 
november 2021 – givet at 
dele af Geoparken da har 
været i drift i 1 år. 
 
Sekretariatets 
medarbejdere inddrages 
for at kvalificere antallet 
af og indholdet i 
projekter, som skal 
etablere Geoparken. 
 
Projektarbejdsformen 
anvendes til at styre og 
udføre etableringen af 
Geoparken, som således 
anbefales organiseret 
som et program. Det 
betyder identifikation af 
succeskriterier, opgaver, 
ressourcetræk, risici, 
interessenter, 
tidshorisont og 
afhængighed af andre 
projekter mv. 
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undervisning, formidling, 
erhvervsnetværk, bæredygtig 
udvikling. 
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