Forslag til behandling af høringssvarene til den Regionale Udviklingsplan og
redegørelsesbilaget
1. Generelt om høringssvarene
Der er modtaget 32 høringssvar fra 21 kommuner, 1 fælles svar fra trekantområdet, 9 svar fra
styrelser og organisationer og et enkelt svar fra en borger
De syddanske høringssvar udtrykker generelt tilfredshed med forslaget til den Regionale
Udviklingsplan samt dialogen i RUP-forslagets udarbejdelsesfase, og der er forventninger til et
fortsat samarbejde om implementering og fortsat udvikling af aktiviteterne under initiativerne.
Der er ligeledes fuld tilfredshed med valget af regionale initiativer Viden til vækst, Uddannelse,
Infrastruktur & mobilitet samt klima, ligesom der er en række positive tilkendegivelser i forhold til
introduktionen af områdeinitiativer.
Alle kommuner finder overensstemmelse med de kommunale plan- og udviklingsstrategier.
Kommunerne og enkelte andre aktører anfører dog forslag og ønsker om præciseringer,
tilføjelser og i enkelte tilfælde mindre korrektioner til RUP-forslaget. Naturligt nok afspejler disse
kommentarer forhold af særlig betydning for afsenderen eller afsenderens område.
2. Udgangspunktet for behandlingen af høringssvarene
Gennem udarbejdelsen af den Regionale Udviklingsplan har der været enighed om, at planen
skal motivere den valgte indsats, angive fælles retning og sikre fortsat dialog om gennemførelse
af initiativernes aktiviteter og udvikling af nye aktiviteter.
I det lys er det i dette forslag til behandling af høringssvarene udgangspunktet, at den
Regionale Udviklingsplan kun ændres, hvis der er fejl eller behov for tydeliggørelse. Behovet for
direkte ændringer kan f.eks. skyldes ændring i faktuelle forhold, siden forslaget blev udarbejdet.
Det foreslås at bibeholde det snit, der er lagt i forhold til planens detaljering af lokale og
områdespecifikke forhold. En øget detaljeringsgrad i udviklingsplanen vil desuden kunne rejse
behov for nye forhandlinger mellem aktører i regionen og i områderne.
I og med at den Regionale Udviklingsplan etableres som en dynamisk samarbejdsplatform kan
de regionale initiativer og områdeinitiativerne tilføres nye konkrete aktiviteter, efterhånden som
resultater opnås, og der er enighed om nye konkrete skridt. Hovedparten af de konkrete
bemærkninger kan altså dermed tages op i det videre samarbejde både regionalt og i
områderne.
I den forbindelse er det værd at bemærke, at den fortsatte dialog i de regionale initiativer og i
områdeinitiativerne vil give mulighed for at sikre synergi mellem de forskellige initiativer. Det
giver f.eks. mulighed for, at et kulturtema der prioriteres i det sydvestjyske områdeinitiativ kan
åbnes og styrkes med aktører fra andre områder.
Endelig foreslås, at planen ikke tilføres særlige geografiske markeringer af bestemte byers eller
(yder)områders betydning i forhold til andre. Planen rangordner ikke geografier men sigter på at
udvikle fælles styrker og fjerne barrierer på basis af dialog og opbakning regionalt og i
områderne.
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3. Forslag til behandling af kommentarerne til forslag til den Regionale Udviklingsplan 2012-15 og redegørelsesbilaget i de indkomne
høringssvar
I det følgende vises en oversigt med de kommentarer og forslag til den Regional Udviklingsplan 2012-15 og redegørelsesbilaget, der er fremsat i de
indkomne høringssvar samt forslag til regionens behandling heraf.
Kommentarerne i oversigten er afkortet og i nogle tilfælde er kommentarer, der ligner hinanden skrevet sammen. Afsendernes præcise formuleringer
kan ses i bilaget med alle høringssvarene. Tekst markeret med rødt er forslag til ændringer i planen. Det skal bemærkes, at ”forslag til den Regionale
Udviklingsplan” i oversigten er forkortet til RUP-forslaget.
I bilagene ”Revideret forslag til den Regionale Udviklingsplan 2012-15” og i ”Revideret forslag til redegørelser og miljøvurdering” er de foreslåede
ændringer gennemført og fremhævet med rød skrift. Udover de ændringer, der er foretaget som følge af høringssvarene, er der i de reviderede forslag
foretaget nogle få ændringer med henblik på at rette fejl, lave opdateringer i teksten eller lave yderligere præciseringer.

Kommentarer til Fælles udfordringer
Afsender
Trekantområdet
Faaborg –
Midtfyn
Kommune

Kommentarer til fælles udfordringer
Det er ikke hensigtsmæssigt, at der kun lægges vægt på fælles udfordringer
for hele Syddanmark- forskellighederne bør fremhæves mere.

Forslag til håndtering
Områdeinitiativerne er opstået i erkendelse af, at bl.a.
udfordringerne ikke vejer lige tungt alle steder. Det
foreslås derfor, at der ikke ændres i RUP-forslaget

Kommentarer til det regionale initiativ Viden til vækst
Afsender
Varde Kommune

Kommentarer til viden til vækst
Der støttes også op om det gode liv indeks. Et tilsvarende indeks for den
sunde kommune med afsæt i sundhedsprofilerne ønskes, da det vil gøre de
spændende data nemmere at kommunikere

Forslag til håndtering
Det gode liv indeks giver en pejling på tilstanden og
udviklingen i et område. Ved behov for mere detaljeret
viden om fx sundhed, vil de regionale sundhedsprofiler
være et nyttigt redskab. Sundhedsprofilerne indgår i et
landsdækkende koncept blandt andet for at tilgodese
sammenlignelighed. Det er derfor ikke så nærliggende
at udarbejde et særskilt syddansk indeks. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.
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Afsender
HK Sydjylland

Kommentarer til viden til vækst
Kommentar til et Særligt syddansk datagrundlag: Det foreslås, at de faglige
organisationer er med i dialogen

Forslag til håndtering
Formuleringen i RUP-forslaget er ikke præcis. Der er
ikke tale om en dialog, men om data, der indhentes fra
et virksomhedspanel, der består af 900 virksomheder.
Det foreslås, at teksten rettes til.

Kommentarer til det regionale initiativ Uddannelse
Afsender
HK Sydjylland
Billund Kommune
Faaborg Midtfyn
Varde Kommune

Kommentarer til uddannelse
Der ønskes øget fokus på tilgængelighed til uddannelsesinstitutionerne
herunder, at der skabes sammenhæng mellem de regionale ruter og
ungdomsuddannelsesstederne

Forslag til håndtering
Tilgængeligheden til uddannelsesinstitutionerne har
allerede stor opmærksomhed i den kollektive
trafikplanlægning. Det foreslås, at der ikke ændres i
RUP-forslaget.

Faaborg Midtfyn
Kommune

Det foreslås, at der indarbejdes et initiativ, der beskæftiger sig med
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Syddansk Uddannelsesaftale er udgangspunktet for
initiativ 2. Uddannelsesaftalens handlingsplan skal
bidrage til at implementere uddannelsesstrategien,
hvor overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse er udpeget som en af
løsningerne. Det foreslås derfor, at der ikke ændres
i RUP-forslaget

HK Sydjylland

Det foreslås, at der oprettes udviklingsfora til optimering af
uddannelsesindsatsen bestående af uddannelsesinstitutioner, region,
kommuner, erhvervsliv og de faglige organisationer.

Syddansk Uddannelsesaftale er tænkt som et
udviklingsforum der samler alle centrale aktører til en
fælles koordineret uddannelsesindsats. Her er både
uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og
erhvervsorganisationer repræsenteret, dog ikke de
faglige organisationer. Ved en evt. genforhandling af
aftalen i 2013 vil disse kunne inddrages hvis det
ønskes. Det foreslås, at der ikke ændres i RUPforslaget
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Afsender
Billund Kommune
Faaborg Midtfyn
Kommune

Kommentarer til uddannelse
Der mangler større fokus på og højere ambitioner for, hvordan det kan sikres,
at flere unge får en uddannelse. Regionen opfordres til målrettet at
understøtte kommunernes store arbejde lokalt med at sikre en høj
gennemførelsesprocent i ungdomsuddannelse

Sønderborg
Kommune

Det bør fremgå, at der skal arbejdes med at udvide
uddannelsesmulighederne i regionen. Evt. også oprette flere studiejob i
regionen.

Sønderborg
Kommune

Målrettet uddannelse/efteruddannelse inden for byggebranchen i forbindelse
med større byggeprojekter bør fremgå af planen.

Varde Kommune

Satsningen på den regionale uddannelsesaftale som platform er fornuftig,
men bør ligeledes modsvares af lokale satsninger i forhold til at sikre
arbejdskraften og opkvalificeringen af denne. Det vil være vigtigt, at de
enkelte kommuner i Syddanmark tager initiativer til opkvalificering.

Forslag til håndtering
Under Syddansk Uddannelsesaftale (initiativ 2)
arbejder regionen målrettet på at sikre at flere unge får
en ungdomsuddannelse. Der er også i regi af
Syddansk Uddannelsesaftale igangsat flere projekter
med dette formål. Det foreslås, at der ikke ændres i
RUP-forslaget
Regionen arbejder i regi af Syddansk
Uddannelsesaftale (initiativ 2) for at mindske afstanden
til især erhvervsuddannelserne for at udvide adgangen
hertil for de unge, og Syddansk Vækstforum er
opmærksom på at udvikle de uddannelsestilbud som
Vækstforums forretningsområder efterspørger. Der er
ligeledes opmærksomhed på at sikre studiejob særligt
til internationale studerende. Dette sker via
talentsatsningen. Det foreslås, at der ikke ændres i
RUP-forslaget
Regionens Vækstforum har igangsat flere projekter til
opkvalificering af håndværkere indenfor fremtidens
energirigtige byggeri. I forbindelse med større
byggeprojekter, som f.eks. sygehusbyggeri, har
regionen vedtaget sociale klausuler, der sikrer, at
leverandører har lærlinge i et passende antal i forhold
til sædvane. Det foreslås, at der ikke ændres i RUPforslaget
Regionen ser det som et meget positivt signal, at
kommunerne tager initiativer til opkvalificering.
Regionen har ligeledes via Syddansk Vækstforum
fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken, og har
konkret støttet et projekt under talentsatsningen som
vil involvere de fleste erhvervscentre. Det foreslås, at
der ikke ændres i RUP-forslaget
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Afsender
Varde Kommune
Tønder
Kommune

Kommentarer til uddannelse
Uddannelsesudbud inden for turismeområdet bør prioriteres i flere dele af
regionen, da turismeerhvervet spiller en central rolle.

Forslag til håndtering
Syddansk Vækstforum støtter et projekt til
opkvalificering af medarbejdere i turismebranchen:
Oplevelsernes Academy. Oplevelsesøkonomi er ét af
tre forretningsområder i Vækstforums
Erhvervsudviklingsstrategi, og uddannelse indenfor
området er derfor prioriteret af Vækstforum. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget

Esbjerg
Kommune

Når denne platform placeres så centralt for hele regionens arbejde på
området er det væsentligt, at alle uddannelsesinstitutioner i regionen er
repræsenterede. I Esbjerg findes to højere uddannelsesinstitutioner, som
ikke er nævnt i uddannelsesaftalen, det er Aalborg Universitet og Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespillerskole

Esbjerg
Kommune

Der bør arbejdes med en delaftale for universiteterne i regionen på linje med
delaftalerne for de øvrige uddannelsesniveauer.

Esbjerg
Kommune

Fusionerne af professionshøjskolerne, til det der i Esbjerg (Haderslev,
Kolding, Aabenraa og Sønderborg) er blevet til UC Syddanmark, giver
regionale samspil på uddannelsesområdet, som bør fremhæves i den
Regionale Udviklingsplan

Syddansk Uddannelsesaftale er tænkt som et
samarbejde mellem de centrale aktører på
uddannelsesområdet. Men ikke alle videregående
uddannelsestyper er repræsenteret i styregruppen eller
indskrevet i aftalen. I forbindelse med en eventuel
genforhandling af aftalen i 2013 vil det være en
mulighed at udvide aftalen. Det foreslås, at der ikke
ændres i RUP-forslaget
Delaftalerne er ikke længere det centrale
omdrejningspunkt i Syddansk Uddannelsesaftale.
Delaftalerne er blevet erstattet af Syddansk
Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013. Da
delaftalerne er blevet erstattet foreslås, at de
nævnte delaftaler tages ud af RUP-forslaget.
Som en del af Syddansk Uddannelsesaftales
Handlingsplan for 2012-13 er der bl.a. fokus på
udvikling af uddannelsessamarbejder.
Uddannelsessamarbejder er et tema for
uddannelsespuljen til ansøgningsrunden pr. 1. juni
2012. Det foreslås, at der ikke ændres i RUPforslaget.

Tønder
Kommune

Ønske om at integrere eller prioritere følgende i initiativerne: opkvalificering af
arbejdskraft til gavn for lokale virksomheder

De primære indsatsområder i den kommende periode
at få flere unge til at gennemføre en uddannelse samt
at rekruttere og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft.
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Afsender

Kommentarer til uddannelse

Forslag til håndtering
Men regionen har via Syddansk Vækstforum også
fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken og har
konkret støttet et projekt under talentsatsningen, som
vil involvere de fleste erhvervscentre.
Det foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.

Kommentarer til det regionale initiativ Infrastruktur og Mobilitet
Afsender
Assens,
Odense og
Nyborg
kommuner
Transportminist
eriet

kommentarer til udfordringsbeskrivelsen for infrastruktur og mobilitet
Trængslen på motorvejen syd for Odense bør omtales på lige fod med
trængselsproblemerne på Vestfyn og i Trekantområdet.

Forslag til håndtering
Det foreslås, at trængslen på motorvejen syd for
Odense skrives ind i udfordringsafsnittet under
infrastruktur og mobilitet.

De beregnede gennemsnitshastigheder på s. 17 beskriver højvækstscenariet.
I Vejdirektoratets rapport er beskrevet et lavvækst scenarium, hvor væksten
stopper i 2030. Endvidere bemærkes, at beregningen er baseret på den 100.
største time, som er at betragte som et gennemsnit for hverdagsspidstimerne
(ca. 200) over året. Myldretiden dækker flere timer dagligt og forekommer i
langt flere timer over året end 100. største time.

Det foreslås, at erstatte den nuværende tekst over
grafen på s. 17 med nævnte forslag. Derudover
foreslås, at grafen rettes til.

På den baggrund foreslås, at tekst og graf side 17 i udviklingsplanen ændres,
så den kun går til 2030 og at det anføres:
”Vejdirektoratets beregninger for E45 viser, at gennemsnitshastigheden i
hverdagsspidstimen vil falde støt fra omkring 99 km/t i 2020 til 71 km/t i 2030.
Afsender
Dansk
Naturfredningsf
orening – Vejle
Afdelingen

kommentarer til initiativerne under infrastruktur og mobilitet
Den midtjyske motorvejs konsekvenser for naturen i området er meget
bekymrende. Væsentlige naturområder vil blive berørt. Det drejer sig om –
afhængig af linjeføring – Randbøl Hede, Frederikshåb Plantage, Vejle Ådal
og det Store vandskel. En motorvej vil være til skade for naturen og kan
derfor også have en negativ indvirkning på bosætning og turisme. DN
understreger, at en motorvej op gennem Jylland vil ødelægge store
naturområder med rekreativ værdi.

Forslag til håndtering
Der er endnu ikke tale om en konkret udpegning af en
linjeføring. Transportministeriet har screenet 9
forskellige forløb. Her forudsættes, at VVM-processen
behandler negative konsekvenser. Det foreslås, at
der ikke ændres i RUP-forslaget.
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Afsender
Sønderborg
Kommune

kommentarer til initiativerne under infrastruktur og mobilitet
På s. 18 bør motorvejen Kliplev-Sønderbog og den faste forbindelse Fyn-Als
også vises

Forslag til håndtering
Formålet med kortet er at vise de 3 syddanske
prioriteter. Det foreslås, at RUP-forslaget ikke
ændres.

Region
SønderjyllandSchleswig

Bruge formuleringen ”parallelmotorvej til grænsen” i stedet for Midtjysk
motorvej

Trekantområdet

Som det er nu er initiativ 5 ikke i fuld overensstemmelse med beslutninger
taget i KKR og KKU. Der opfordres til, at det i initiativ 5 fremgår utvetydigt, at
der skal etableres et fælles standsningssted i trekantområdet og at alle
togene skal standse der.

Midtjysk motorvej er den formulering, der bruges i de
strategiske analyser på transportområdet. Det
foreslås derfor, at den nuværende formulering
fastholdes.
Det foreslås, at formuleringen i initiativ 5 rettes til,
så den er i nøjagtig overensstemmelse med
beslutningen i KKR.

Afsender
Aabenraa
Kommune

kommentarer til initiativerne under infrastruktur og mobilitet
Kort s. 18 – forslag: At der grafisk angives en grænsebanegård i stedet for et
ur med henvisning til timemodellen jf. redegørelse s. 9

Forslag til håndtering
”Ur-signaturen” relaterer sig til den ene af de
syddanske prioriteter (Timemodellen).
Grænsebanegården er et selvstændigt projekt uden
direkte sammenhæng med de syddanske prioriteter
Det foreslås at den nuværende signatur fastholdes.

Varde
Kommune

Mobilitet – initiativet er relevant, men anmoder om, at regionen sikrer, at
projektet udformes, så det belyser udfordringer i tyndt befolkede områder.

I projektet om mobility management under initiativ 6 er
udvalgt tre mindre byer som analyseområder, herunder
Skærbæk i Tønder Kommune, der er tyndtbefolket.
Anmodningen vurderes derfor som imødekommet.

Afsender
Assens
Kommune

Kommentarer til togdriften/togforbindelser
Regionaltogstrafikken bør indgå i de syddanske prioriteringer, således at
antallet af afgange tilbageføres til samme niveau som før køreplanændringen
i efteråret 2011.

Sønderborg
Kommune

Forslag om reaktivering af trafikken Sønderborg-Tønder banen

Alle syddanske kommuner er enige om de 3
syddanske prioriteringer. Det foreslås derfor, at man
i RUP-forslaget fastholder fokus på de 3
prioriteringer.
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Afsender
Varde
Kommune

Kommentarer til togdriften/togforbindelser
Vigtigt at de direkte togforbindelser til København fastholdes og udbygges og
meget gerne suppleres med direkte forbindelser til Flensborg/Hamborg.

Varde
Kommune

Regionen bør arbejde for en direkte højhastighedsforbindelse fra Esbjerg til
København.

Afsender
Vejle Kommune

Kommentarer ift. letbaner

borger

Det kunne være fantastisk med en letbane Odense – Als – tønder, der kunne
binde regionen sammen

Assens,
Odense,
Nyborg
kommuner

Letbanen i Odense ønskes omtalt på lige fod med de øvrige syddanske
prioriteringer.

Afsender
Kerteminde
Langeland
Kommune

Kommentarer vedr. infrastrukturen på Fyn
Der ønskes en tydeliggørelse af nødvendigheden af en udvidelse af den
fynske motorvej til 3 spor i hver retning. En prioritering bør fremgå af
forslaget. Anmodningen skal ses i lyset af, at der ikke længere er finansiering
til 2. etape af udbygningen

Afsnittet om infrastruktur og mobilitet bør også afspejle behovet for mobilitet i
regionens største vækstcenter, Trekantområdet, ved at belyse mulighederne
for etablering af en letbane, især mellem Vejle og Billund.

Ønsket er indeholdt i timemodellen, der er den ene af
de tre syddanske prioriteringer. Det foreslås derfor, at
der ikke ændres i RUP-forslaget.

Der er ikke planer om højhastighedsforbindelser i
Danmark. Den fælles prioritet vedr. Timemodellen
indeholder forbindelsen til Esbjerg. Det foreslås
derfor, at der ikke ændres i RUP-forslaget.
Ønsket om yderligere analyser af mulighederne for en
letbane til Billund er imødekommet af Trafikforligets
parter, der har sat et beløb af til nye analyser af
behovet for en letbane. Derfor foreslås, at der ikke
foretages ændringer i RUP-forslaget.
Der har i processen været enighed om at fokusere på
de 3 fælles syddanske prioriteter. Det foreslås
derfor, at RUP-forslaget fastholder fokus på de 3
syddanske prioriteter.
Der har i processen været enighed om at fokusere på
de 3 fælles syddanske prioriteter. Det foreslås derfor,
at RUP-forslaget fastholder fokus på de 3
syddanske prioriteter.
Det foreslås i stedet, at letbanen skrives ind under
beskrivelsen af Odense i områdeinitiativ Fyn.
Udvidelsen er stadig en del af trafikforliget, og der er
vedtaget en anlægslov. Forligspartierne drøfter
finansieringen af de resterende strækninger herunder
2. etape i 2013. Det foreslås, at der ikke foretages
ændringer i RUP-forslaget.
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Afsender
Nordfyn
Kommune

Langeland,
Svendborg
kommuner
Svendborg
Kommune
Faaborg Midtfyn
Kommune
Afsender
Esbjerg
Kommune

Esbjerg
Kommune

Kommentarer vedr. infrastrukturen på Fyn
I forbindelse med det nye OUH er der behov for en udbygning af den
kollektive trafik, så yderområder får bedre adgang til sygehuset. Bedre
Kollektiv trafik fra yderområder til Odense vil også støtte uddannelsesbehovet
i yderområder med bedre adgang til uddannelser
Det sydfynske ønske om udbygning af vejføring og overfarten mellem Rødby
og Svendborg er ikke beskrevet
En opgradering af forbindelsen Fyn/Femern er kun sparsomt nævnt –
forslaget kan styrke forbindelsen mellem regionen og Tyskland, skærpe
CO2profilen og være med til at skabe regional vækst i yderområder.
Hvis man vil fokusere på hele regionens udviklingspotentiale opfordres til at
RUP’en breder sit perspektiv ud og inddrager en prioritering af en fast
forbindelse mellem Fyn og Als.
Forslag vedr. havne og maritim transport
Når der i den Regionale Udviklingsplan gøres opmærksom på, at en af
regionens udfordringer er den lave mobilitet på grund af trængselsproblemer
på de centrale dele af motorvejsnettet, var det måske også værd at overveje
at få en del af godset flyttet fra lastbilerne og over på skib?

Det anføres i teksten, at der skal sikres gode forbindelseslinjer til udlandet.
Det er vigtigt, at Region Syddanmark i den sammenhæng også inddrager de
forbindelser til udlandet, som er placeret i den vestlige del af Jylland. Esbjerg
forbindes til Tyskland via Rute 11. I området fra grænsen og ned til Hamborg
bor der op imod to millioner mennesker, der alle er potentielle besøgende ved
vestkysten – hvis rejsetiden forekommer overkommelig.

Der har i processen været enighed om at fokusere på
de 3 fælles syddanske prioriteter. Det foreslås
derfor, at fokus på de 3 syddanske prioriteter
fastholdes i RUP- forslaget.

Det er en ofte fremført målsætning både på regionalt
og nationalt niveau, at mest muligt af godset flyttes fra
vej til sø (og bane). Regionen har via sit medlemskab i
Nordsøkommissionen gennem CPMR (Conference of
Peripheral Maritime Regions) arbejdet for, at bl.a.
Esbjerg Havn indgår i EU's prioriterede kernenetværk
TEN-T (det Transeuropæiske Netværk for Transport).
Der er pt. udsigt til at disse bestræbelser vil blive
imødekommet. Det foreslås, at udsigten til at
Esbjerg Havn optages i netværket tilføjes i
redegørelsen om infrastruktur og mobilitet.
Forbedring af fremkommeligheden på rute 11 indgår
dels som et af forslagene i forbindelse med Midtjysk
Motorvej og dels som et tema i den dansk-tyske
Trafikkommission. Det foreslås, at der ikke foretages
ændringer i RUP-forslaget.
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Afsender
Esbjerg
Kommune

Forslag vedr. havne og maritim transport
Den fortolkning af EU’s politik for transportområdet, som fremgår af især
redegørelsesdelen af den Regionale Udviklingsplan, bør udvides til også at
omfatte den maritime transport, da denne hænger uløseligt sammen med
landtransporten både i forhold til, at den landbaserede infrastruktur er en
forudsætning for en effektiv søtransport, men også i forhold til muligheden for
at lette trængselsproblematikker på land.

Sønderborg
Kommune

Et initiativ om, at Aabenraa Havn udvides til erhvervshavn bør fremgå af
planen

Der har i processen været enighed om at fokusere på
de 3 fælles syddanske prioriteter. Det foreslås
derfor, at fokus på de 3 syddanske prioriteter
fastholdes i RUP-forslaget.
Men derudover foreslås, at der i
redegørelsesbilaget udarbejdes en oversigt over
den overordnede infrastruktur herunder havne og
lufthavne i Region Syddanmark.

Tønder
Kommune

Satsningen på vindenergi og på at positionere Rømø Havn i forhold til offshore vindmølleparkerne ønskes understøttet i den Regionale Udviklingsplan

Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi er en del
af den Regionale Udviklingsplan, og i den nye strategi
er bæredygtig energi et af forretningsområderne.
Vækstforum støtter op om satsningen på vindenergi på
Rømø Havn i et delprojekt i det store projekt ”energi på
Havet”, som støttes af Syddansk Vækstforum og EU’s
regionalfond. Det foreslås, at der ikke ændres i
RUP-forslaget.

Afsender
Sønderborg
Kommune

Kommentarer vedr. lufthavne
Det er vigtigt at nævne, at der arbejdes for at udvikle Sønderborg Lufthavn til
en binational lufthavn

Nordfyn
Kommune

Der mangler umiddelbart fokus på det uudnyttede potentiale, der ligger i
regionens lufthavne. Det bør indgå som en del af den samlede
infrastrukturplanlægning for regionen.

Det foreslås, at beskrivelsen af EU’s politik for
transportområdet i redegørelsesdelen s. 6 også
kommer til også at omfatte den maritime transport.

Der har i processen været enighed om at fokusere på
de 3 fælles syddanske prioriteter. Det foreslås
derfor, at fokus på de 3 syddanske prioriteter
fastholdes i RUP-forslaget.
Men derudover foreslås, at der i
redegørelsesbilaget udarbejdes en oversigt over
havne og lufthavne i Region Syddanmark
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Afsender

Div. kommentarer

Ærø Kommune

Det er væsentligt, at RUP’en understøtter den trafikale tilgængelighed til og
fra Ærø – hensynet ønskes indarbejdet i RUP’en

Der har i processen været enighed om at fokusere på
de 3 fælles syddanske prioriteter i RUP’en. Det
foreslås derfor, at fokus fastholdes på de 3
syddanske prioriteter i RUP-forslaget.

Sønderborg
Kommune

Opfordring til at arbejde aktivt for en forbedring af den kollektive trafik på
tværs af den dansk/tyske grænse

En forbedring af togtrafikken indgår i den ene af de tre
fælles prioriteter. Hvad angår bustrafikken har
Regionen udpeget Flensburg udpeget som rejsemål i
sine principper. Forbindelser til Flensburg indgår derfor
i Sydtrafiks trafikplanlægning. Det foreslås, at der
ikke foretages ændringer i RUP-forslaget

Kerteminde,
Langeland
Kommuner

Et hurtigt fibernet og en god mobildækning er kritiske for at sikre optimale
muligheder for erhvervsvirksomheder, selvstændige og
uddannelsessøgende. Der ønskes en beskrivelse af problemstillingen med
nogle områders dårlige mobil og bredbåndsdækning.

Det foreslås, at der i redegørelsen om infrastruktur
og mobilitet tilføjes en beskrivelse af
problemstillingen under Aktuelle Udfordringer.

Vejle Kommune

Der bør tages højde for sammenhængen med Region Midtjylland i de
trafikløsninger, der skal undersøges og medtages i beslutningsgrundlaget for
den fremtidige infrastruktur.

Der tages højde for sammenhængen i den nationale
infrastruktur i de strategiske analyser, der foretages på
infrastrukturområdet. Det foreslås, at der ikke
ændres i RUP-forslaget

Fanø Kommune

Der ønskes yderlig fokus på infrastruktur såvel regionalt som lokalt

Der er et stort fokus på infrastrukturen i RUP’en,
hvilket afspejles i at det er udvalgt til at være et
regionalt initiativ. Det foreslås, at der ikke ændres i
RUP-forslaget.
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Kommentarer til det regionale initiativ Klima
Afsender
Fanø Kommune

Kommentarer til klima
Støtter initiativet, men opfordrer til fokus på nødvendig tilpasning af
digesikkerheden.

Forslag til håndtering
De regionale initiativer er en dynamisk
samarbejdsplatform, der kan tilføres nye aktiviteter
efterhånden som der i den fælles dialog opnås enighed
om nye skridt. Det foreslås, at der ikke foretages
ændringer i RUP-forslaget.
Der foregår i øjeblikket en dialog om korrespondance
mellem de forskellige CO2 kortlægninger. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.

Kolding Kommune
Trekantområdet

Det anbefales, at Region Syddanmark tager kontakt til de kommuner, der
allerede har gennemført CO2 kortlægninger dels for at indhente disse
kommuners erfaringer, dels for at sikre at regionens materiale kan bruges
af de kommuner, der i forvejen har lavet en fremgangsmåde for
kortlægning af CO2.

Sønderborg
Kommune

Der opfordres til at initiativerne udvides til at omfatte den Dansk Tyske
Region

Der er ingen aktuelle planer om at udvide initiativerne
til den dansk-tyske region, men opfordringen kan tages
op i de grænseoverskridende samarbejdsfora. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.

Esbjerg Kommune

Region Syddanmark vil tage initiativ til at oprette et inspirationsforum for
indsatsen på klimaområdet. Her vil vi gerne anbefale os selv.

Inspirationsforummet er tænkt som ad hoc møder, hvor
mødefrekvens bestemmes ud fra behovet og
mødested evt. kan fastlægges ud fra mødetemaet. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.

Esbjerg Kommune

Region Syddanmark igangsætter et videnprojekt kaldet Grundvandsmodel.
Teksten giver indtryk af at projektet er under etablering, men samtidig står
der at projektet forventes at løbe fra 2011 til efteråret 2012, hvilket vil sige,
at det må være i gang. Bør teksten ikke rettes til?

Teksten er ikke en tidsangivelse, teksten fortæller
hvad der sker i medfør af planen. Det foreslås i
stedet at ændre formuleringen, så der står, at
”Pilotprojektet forankres hos Region Syddanmark
og de første resultater ventes klar i efteråret 2012.”

Billund,
Esbjerg,
Faaborg- Midtfyn,
Og Varde
kommuner

Flere kommuner tilkendegiver forventninger til den videre brug af initiativet
bl.a. i den videre strategiske planlægning i kommunerne

Det foreslås, at dette aspekt indarbejdes i
beskrivelsen under initiativ 7.
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Kommentarer til områdeinitiativerne
Afsender
Odense,
Nyborg,
Esbjerg
kommuner

Kommentarer
Ift. områdeinitiativerne ønskes en opfølgning på, hvordan resultaterne
kommer kommunerne i hele regionen til gavn også på tværs af de fire
områder.
Opdelingen i tematikker og geografier medfører en risiko for at mulige
samarbejder tabes på gulvet.

Forslag til håndtering
De samarbejdsfora, der er etableret i de regionale
initiativer og i områdeinitiativerne giver mulighed for at
sikre dels at den fælles retning fastholdes og dels at
der skabes synergi mellem og på tværs af de
forskellige initiativer. Det foreslås, at der ikke ændres
i RUP-forslaget.

Kolding
Kommune

Savner at områdeinitiativerne udbygges med status for udviklingen, så det
gennemsnitlige billede af regionen ikke skaber et alt for unuanceret grundlag.
Der bør i højere grad tages udgangspunkt i områdernes forskellige
udviklingspotentialer i forbindelse med udfordringerne.

Områdeinitiativerne er blevet til i en dialog med
kommunerne om, hvilke udviklingsemner der i de
enkelte områder løftes bedst i fællesskab. Initiativerne
afspejler og tilpasses derfor de fælles behov under de
enkelte områdeinitiativer. Ift. behovet i Trekantområdet
for mere viden om udviklingspotentialer er medtaget et
initiativ, der bl.a. indeholder en analyse af den østjyske
millionby. Det foreslås, at der ikke ændres i RUPforslaget.

Sønderborg
Kommune

Det bør nævnes, at arbejdet for Sønderborg som en europæisk
kulturhovedstad i 2017 er en fælles indsats. Fx på s. 25

Beskrivelsen på s. 25 indeholder en vision for den
fælles indsats samt en generel beskrivelse af formålet
med områdeinitiativerne. Konkrete eksempler er derfor
ikke medtaget i beskrivelsen. Det foreslås derfor, at
der ikke ændres i forslaget.

Odense,
Nyborg
kommuner

Savner at planen forholder sig til arbejdsdeling mellem de fire delregioner,
der er opstillet områdeinitiativer for

Planen rangordner ikke geografier eller bestemte
områders betydning i forhold til andre, da planen sigter
på at udvikle fælles styrker og fjerne barrierer på basis
af dialog og opbakning regionalt og i områderne. Det
foreslås, at der ikke ændres i forslaget.
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Kommentarer til Områdeinitiativ Sydvestjylland
Afsender

Kommentarer til Sydvestjylland

Forslag til håndtering

Varde
Kommune

Turisme – rigtigt at udpege turisme som en styrke i Sydvestjylland. De
sydvestjyske kommuner ønsker at styrke udviklingen af turismen.

Varde
Kommune

Der er stor tilfredshed med regionens analysearbejde. Der kan evt. opnås
stordriftsfordel ved at afdelingen også varetager udarbejdelsen af statistisk
materiale på turismeområdet.

Esbjerg
Kommune
Esbjerg
Kommune
Esbjerg
Kommune

Esbjerg fremhæves som et naturligt centrum for mange aktiviteter. Denne
formulering mener vi er for svag.
Esbjerg er Sydvestjyllands kulturhovedstad med et mangfoldigt udbud af
uddannelser og arbejdspladser.
Esbjerg er Danmarks port mod vest. Denne port bør fremhæves i lige så høj
grad som den port til Europa som nævnes i første linie under område
Sønderjylland.
Der arbejdes fra Esbjerg Kommune aktivt for at implementere begrebet
EnergiMetropol Esbjerg Kommune for derved at angive Esbjergs
væsentligste særkende. Denne betegnelse bør hæftes på Esbjerg Kommune
i dette afsnit.
Det vil være væsentligt, at der i forbindelse med områdeinitiativ for
Sydvestjylland udtænkes initiativer som målretter sig mod de mange
energiaktiviteter i området.

Initiativ 11 der omhandler turisme er medtaget med
henblik på at styrke turismen i Sydvestjylland. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget
Under initiativ 11 har regionen tilkendegivet, at der
udarbejdes ny statistik for Sydvestjylland om
turismeerhvervet. Arbejdet skal supplere og
afstemmes med øvrige statistikaktiviteter på området.
Det foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget
Teksten er baseret på en tæt dialog med kommunerne
under områdeinitiativ Sydvestjylland. Men set i lyset
af de mange kommentarer til beskrivelsen af
Esbjerg foreslås, at den indledende tekst
omformuleres og, at ”porten mod vest” og
energimetropol nævnes i beskrivelsen.

Esbjerg
Kommune

Esbjerg
Kommune

Esbjerg
Kommune

Teksten indeholder ordet ”skæbnefællesskab”. Dette ord mener vi indeholder
en negativ konnotation som vi ikke ønsker forbundet med sydvestjylland. Vi
ville foretrække at eksempelvis ordet ”kulturfællesskab” blev benyttet i stedet.

Derudover bemærkes, at kommentarerne til det
regionale initiativ infrastruktur og mobilitet førte til et
forslag om at udvide redegørelsen med en oversigt
over den overordnede infrastruktur herunder havne.
Bæredygtig energi er et af forretningsområderne i
Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi.
Derudover er områdeinitiativerne en dynamisk
samarbejdsplatform, der løbende kan tilføres nye
aktiviteter. Forslag til nye initiativer i området, kan
tages op i det videre samarbejde under
områdeinitiativet. Det foreslås, at der ikke foretages
ændringer i RUP-forslaget
Det foreslås, at ”et geografisk skæbnefællesskab”
udskiftes med ”et geografisk og kulturelt
fællesskab”
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Kommentarer til Områdeinitiativ Sønderjylland
Afsender

Kommentarer

Forslag til håndtering

Haderslev
Kommune

Kommunen er udpeget som kulturarvskommune og ser store potentialer i at
understøtte kulturarven og dens synlighed - kommunen ser med stor
interesse muligheden for at blive tilgodeset ved tildeling af Regionens
kulturmidler

Sønderborg
Kommune

Det bør fremgå af planen, at udflytning af Flensborg Banegård, bliver drøftet
på områdeinitiativmøder og i grænsetrekantsamarbejdet

Tønder
Kommune

Ønske om, at udviklingen af grænseregionen udvikles til et område med
endnu mere forpligtende samarbejde og at det erhvervsmæssige samarbejde
i Vest mellem Tønder og SydTondern omtales med et selvstændigt afsnit i
områdeinitiativet.

Kultur er nævnt som et indsatsområde for
områdeinitiativerne. Region Syddanmarks kulturmidler
vil blive disponeret til at udvikle strategiske projekter i
dialog med områdets kommuner. Det foreslås, at der
ikke ændres i RUP-forslaget.
Grænsebanegården er nævnt i initiativ 13 under
områdeinitiativet. Det foreslås, at der ikke foretages
ændringer i RUP-forslaget.
En synliggørelse af grænseregionen er indeholdt i
visionen for områdeinitiativ Sønderjylland. Der er i
områdebeskrivelsen kun medtaget eksempler på
grænseoverskridende samarbejder, der omfatter alle
kommunerne under områdeinitiativet. Derudover kan
man i redegørelsen for det grænseoverskridende
samarbejde læse om rammerne og visionen for det
grænseoverskridende samarbejde. Det foreslås, at
der ikke ændres i RUP-forslaget

Tønder
Kommune

Konsekvenserne for området af Energiforliget ønskes indarbejdet – herunder
forventningen om en vindmølleplan samt udbygningen af energinettet.

Det nye energiforlig er et nationalt initiativ og regionen
vil have opmærksomhed på forligets indvirkning på
udviklingen i Syddanmark. Derudover er bæredygtig
energi et af forretningsområderne i Vækstforums nye
erhvervsudviklingsstrategi.. Det foreslås, at der ikke
foretages ændringer i RUP-forslaget

Kommentarer til Områdeinitiativ Trekantområdet
Afsender

Kommentarer til Trekantområdet

Forslag til håndtering

Billund
Kommune

Imødeser regionens arbejde om, hvad trekantområdet skal leve af i fremtiden
og hvordan trekantområdets synlighed og internationale kapacitet kan

Den fælles og gensidige dialog i de fora, der er oprettet
i forbindelse med områdeinitiativerne er helt afgørende
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Afsender

Kommentarer til Trekantområdet

Forslag til håndtering
for samarbejdet og udviklingen af områdeinitiativerne.
Det foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget

Haderslev
Kommune

udnyttes. Billund bys udvikling med ressortturisme og børnenes hovestad
kan måske indgå som et element heri. Byrådet opfordrer til gensidig dialog
undervejs i processen.
Ift. områdeinitiativ Trekantområdet er det åbenlyst og vil styrke
sammenhængen, at Haderslev indgår i de analyser, der foreslås udarbejdet.

Trekantområdet

Meget positiv overfor initiativet. Ser frem til, at der udarbejdes en fælles
kontur for trekantområdet og ser frem til i samarbejde med regionen at
tilrettelægge konkrete analyser vedr. bl.a pendling/transport og byduvikling,
der kan indgår i det videre kommuneplanarbejde

Forslaget kan tages op i områdeinitiativet i dialogen
om de analyser, der udarbejdes. Det foreslås, at der
ikke ændres i RUP-forslaget.
Dialogen om analyserne, der skal udarbejdes i
Trekantområdet er i gang. Kommentarerne giver ikke
anledning til ændringer i RUP-forslaget

Kommentarer til Områdeinitiativ Fyn
Afsender
Odense
Kommune

Faaborg Midtfyn
Kommune

Faaborg Midtfyn
Kommune
Langeland

Kommentarer til områdeinitiativ Fyn
Odense er Fyns og Region Syddanmarks hovedby, både hvad angår
størrelse, arbejdsmarked, bosætning, kulturliv, uddannelse,
sundhedsområdet og handel. Odense har en særlig rolle som vækstdynamo
for udviklingen i hele regionen. Det er en rolle Odense gerne påtager sig.
Støtter intentionen og initiativerne. Tilslutter sig, at arbejdet forankres i
Fynsprojektet, men det bør præciseres, at arbejdet skal foregå i nær
koordinering med Udvikling Fyn.

Det er ønskeligt at Regionen bistår med strategiske udviklingsinitiativer – fx
en analyse af de funktionelle sammenhænge mellem byerne
Det forudsættes, at der i de videre analyser af Fyns mulige erhvervsudvikling
beskrives turistmæssige potentialer

Forslag til håndtering
Det foreslås, at beskrivelsen af Odense i
områdeinitiativ Fyn opdateres med nogle af de
nævnte ting i kommentaren.
I områdeinitiativ Fyn fremgår det af visionen, at Fyn vil
skærpe samarbejdet omkring de to spor (Udvikling Fyn
og Fynsprojektet), der skal skabe udvikling og vækst.
Det foreslås derfor, at der ikke ændres i RUPforslaget.
Områdeinitiativet er en dynamisk samarbejdsplatform,
der kan tilføres nye aktiviteter efterhånden som der i
den fælles dialog opnås enighed om nye skridt. Det
foreslås, at der ikke foretages ændringer i RUP-
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Odense
Kommune
Nyborg
Kommune
Svendborg
Kommune

Interessen og samarbejdet om Fynsprojektet værdsættes. Der håbes på, at
der er basis for flere analyser og fælles initiativer blandt andet i regi af
Fynsprojektet.

forslaget

Regionsrådets målsætning og vision for området Fyn fremgår ikke tydeligt.
Der savnes nogle klare bud på, hvad Region Syddanmark vil med Fyn
herunder Sydfyn. Hvordan skal Fyn være med til at skabe vækst i Regionen?

Svendborg
Kommune

De to initiativer, der er nævnt for Fyn er allerede gennemført i regi af
Fynsprojektet – der synes at være større fokus på Syd- og Sønderjylland

Der er i områdeinitiativ Fyn en klar vision for Fyn:
”Visionen for Fyn er at skabe et vækstområde, der
binder vækstområderne i Østjylland sammen med
vækstområdet i Øresundsregionen”. Det foreslås, at
der ikke foretages ændringer i visionen.
En række af initiativerne er igangsat parallelt med
udarbejdelsen af planen. Områdeinitiativerne er en
dynamisk samarbejdsplatform, der kan tilføres nye
aktiviteter efterhånden som der opnås resultater og
enighed om nye skridt. Det foreslås, at der ikke
foretages ændringer i RUP-forslaget

Det grænseoverskridende samarbejde: Kommentarer til udviklingsplanen og redegørelsen
Afsender
Sønderborg
Kommune

Kommentarer vedr. det grænseoverskridende samarbejde og
redegørelsen
Det fælles erhvervsområde ved den dansk/tyske grænse samt samarbejdet
mellem Flensborg, Aabenraa og Sønderborg (grænsetrekanten) bør nævnes
i planen

Region
SønderjyllandSchleswig

Det grænseoverskridende arbejdsmarked samt nedbrydningen af
mobilitetsbarrierer bør synliggøres i visionen for det grænseoverskridende
samarbejde 2011-2020 (i redegørelsesbilaget).

Aabenraa
Kommune

Der opfordres til at RUP’en indarbejder et konkret eksempel på
grænseoverskridende samarbejde, som synliggør grænseregionen i form af
et grænseoverskridende erhvervsudviklingsområde fx Sønderborgs

Forslag til håndtering
En synliggørelse af grænseregionen er indeholdt i
visionen for områdeinitiativ Sønderjylland. Derudover
beskrives det grænseoverskridende samarbejde
nærmere i redegørelsesbilaget. Det foreslås derfor,
at det nuværende forslag fastholdes.
Visionen for det grænseoverskridende samarbejde
2011-2020 er en politisk vedtaget vision. Der er
således ikke mulighed for at ændre i formuleringen på
nuværende tidspunkt. Det foreslås, at der ikke
ændres i RUP-forslaget og redegørelsesbilaget.
I redegørelsen om det grænseoverskridende
samarbejde nævnes en lang række eksempler på
grænseaktiviteter og –samarbejder. Det foreslås, at
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Afsender

Kommentarer vedr. det grænseoverskridende samarbejde og
redegørelsen
kandidatur til Kulturhovedstad 2017 og den grænseoverskridende kulturaftale

Sønderborg
Kommune

Der opfordres til at RUP’en også kommer til at indeholde en overordnet
strategi for udvikling af samarbejdet mellem Region Syddanmark og det
nordlige Schleswig-Holstein navngivet ”Den Dansk Tyske Region/Die
Deutsch Dänische Region, for at skabe et politisk og administrativt forum.

Esbjerg
Kommune

Esbjerg / Esbjerg Havn bør deltage i udformning af ansøgninger til
INTERREG B-programmerne.

Esbjerg
Kommune

Der eksisterer et grænseoverskridende samarbejde i Vadehavsregionen, som
ikke bliver nævnt i den Regionale Udviklingsplan. Det er Det Trilaterale
Vadehavssamarbejde, der har til formål at beskytte og bevare vadehavets
unikke økosystem.

Forslag til håndtering
der ikke ændres i RUP-forslaget og
redegørelsesbilaget.
Arbejdet med udarbejdelsen af en strategi for udvikling
af samarbejdet mellem Region Syddanmark og
Schleswig-Holstein vil først blive igangsat i
indeværende år. Resultatet af arbejdet vil derfor ikke
nå at komme med i forslaget. Det foreslås, at der ikke
foretages ændringer i RUP-forslaget.
Det er af gensidig interesse, at Esbjerg og andre
relevante aktører deltager i udformning af
ansøgningerne. I årsplan 2011/2012 for samarbejdet
mellem Region Syddanmark og delstaten SchleswigHolstein understreges vigtigheden af, at alle parter
informerer hinanden om egnede projekter. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.
Det foreslås, at det Trilaterale
Vadehavssamarbejde skrives ind i redegørelsen
om det grænseoverskridende samarbejde.

Andre kommentarer og forslag
Afsender
Dansk
Naturfredningsf
orening – Vejle
Afdelingen

Kolding
Kommune

Kommentarer vedr. natur/miljø
Savner visioner vedrørende naturbeskyttelse og en indsats for bedre
naturtilstand. Der ønskes en beskrivelse af, hvordan man vil beskytte naturen
i forbindelse med den udvikling og vækst som forslaget lægger op til. Fx er
det er vigtigt, at være opmærksom på, at væksten ikke skader
naturområderne i et vækstområde som Trekantområdet. Endvidere ønskes
fokus på naturens betydning for folkesundheden medtaget i planen.
Den regionale udviklingsplan i sig selv vurderes ikke have direkte
påvirkninger af naturen eller miljøet i Kolding Kommune, men når de konkrete

Forslag til håndtering
Natur er nævnt som et indsatsområde i forbindelse
med områdeinitiativerne. Indsatsområdet udvikles i
dialogen mellem kommunerne. Det foreslås, at der
ikke ændres i RUP-forslaget.

Som det fremgår af miljøredegørelsen vil Regionen i
relevant omfang arbejde for at fremme en bæredygtig
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projekter skal realiseres, vil det være relevant at se på potentielle
miljøpåvirkninger.
Afsender
Kulturregion
Fyn
Kulturregion
Fyn

Kommentarer vedr. Kultur
Kultur er for fraværende i udviklingsplanen fx kunne man nævne kulturtilbud
på s.3 om rammerne for det gode liv.
Utilfreds med at de 4 kulturregioner i RSD ikke er nævnt som samarbejds- og
dialogpart på s. 25. Derudover ønskes mere opmærksomhed omkring de 4
kultursamarbejder i Region Syddanmark.

Kolding
Kommune

Kolding Kommune anbefaler, at Region Syddanmark overvejer at medtage
kultur som et strategisk værktøj

Afsender
Faaborg Midtfyn
Kommune
Ærø Kommune

Kommentarer vedr. yderområderne
Ønsker nøjere anvisninger af, hvordan man håndterer de særligt store
udfordringer i yderområderne, og hvordan man understøtter indsatsen for at
skabe aktivitet i områderne.

Afsender
Svendborg
Kommune

Kommentarer vedr. sundhed
Sundhed savnes som et strategisk indsatsområde i RUP’en. Sundhed er en
central del af det gode liv, og bør være en fælles interesse, der giver
mulighed for at styrke samarbejdet mellem region, kommuner, institutioner
mv.

udvikling for at afbøde de negative miljøpåvirkninger i
forbindelse med udmøntningen af initiativerne. Det
foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.
Forslag til håndtering
Det foreslås, at kultur skrives ind på s. 3 om
rammerne for det gode liv.
Kultur er tænkt ind i forslaget (s. 25), som en løftestang
i forhold til at styrke områdernes attraktivitet og
udvikles i fælles dialog mellem kommunerne. Hvordan
de 4 kultursamarbejder skal indgå i indsatsen
afhænger af denne dialog, idet de netop er kommunale
organiseringer. Det foreslås, at der ikke ændres i
RUP-forslaget.
Kultur er tænkt ind i forslaget (s. 25), som et
indsatsområde i forhold til at styrke områdernes
attraktivitet. Det foreslås, at der ikke foretages
ændringer i RUP-forslaget.
Forslag til håndtering
Områdeinitiativerne adresserer de særlige udfordringer
og muligheder, der er i de forskellige områder i
Syddanmark. Initiativerne under områdeinitiativerne
sigter derfor også på at understøtte aktiviteten i de
specifikke områder – herunder også i yderområderne.
Det foreslås, at der ikke ændres i RUP-forslaget.
Forslag til håndtering
Sundhed er et indsatsområde i de fire
områdeinitiativer. I den forbindelse vil Regionen i
samarbejde med kommuner og forskningsinstitutioner
undersøge i hvilket omfang sundhed kan bidrage til
områdernes attraktivitet. Det foreslås, at der ikke
ændres i RUP-forslaget.
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