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Det er med stor interesse, vi har læst Region Syddanmarks forslag til
Regional udviklingsplan 20122015.

Alléen 15

Vores interesse udspringer blandt andet af, at der i 2011 har været af
holdt to politiske dialogmøder mellem de udvalg, der arbejder med re
gional udvikling. Møderne har givet et godt indblik i arbejdet med den
regionale udvikling og giver inspiration til yderligere samarbejde.
Region Sjællands vedtagne regionale udviklingsstrategi 20122015 og
Region Syddanmarks forslag til regional udviklingsplan viser, at der er
flere områder, hvor de to regioner har fælles interesser. Dermed er der
også grundlag for et fortsat godt og frugtbart samarbejde mellem vores
to regioner.
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Inden for det første initiativ ”Uddannelse” er der sammenfald i udfor
dringerne om, at for få tager en uddannelse, at de højtuddannede ikke
vender tilbage til regionen efter endt uddannelse og behovet for opkva
lificering af ufaglærte.
I Region Sjælland har vi en stor kompetencesatsning kaldte ”Kompe
tenceparat 2020”, hvor vi sammen med kommunerne og uddannelses
institutionerne arbejder sammen om den fælles udfordring. Vi vil gerne
lægge op til en fælles drøftelse af initiativerne på kompetenceområdet
til gensidig inspiration.
Det andet initiativ ”Infrastruktur og mobilitet” viser, at begge regioner
har et ønske om at blive knyttet tættere på det centrale Europa og Tysk
land. Begge regioner er en del af TENT netværket, som prioriterer EU's
vigtigste trafikkorridorer.
Region Sjælland har som målsætning at udnytte sin centrale placering i
Femern Bælt korridoren til at fremme den regionale udvikling. Dette
arbejde løftes blandt andet gennem STRINGsamarbejdet. På det inter
regionale område ønsker vi fortsat et godt og tæt samarbejde, hvor det
er relevant.

Side 1

Region Syddanmark har i udviklingsplanen meget fokus på mobilitet og vil blandt andet ned
sætte et mobilitetsråd. Region Sjælland er også interesseret i at følge dette arbejde.
Også inden for det tredje initiativ ”Klima” er der fælles interesser. I Region Sjælland har vi
gennem de sidste år arbejdet med en grøn satsning, hvor det bærende element er en Grøn
Komite, som samler en række af de centrale aktører inden for det grønne område for at skabe
sammenhæng i og synlighed omkring Region Sjællands indsats på det grønne område. Regi
on Sjælland har desuden en række erfaringer fra arbejdet med den fælles regionale og kom
munale klimastrategi, der blev vedtaget i 2009. ”Klima” vil derfor også være et område, hvor
de to regioner kan være i yderligere dialog.
”Videnopbygning og videndeling” er det fjerde initiativ, hvor der også er fælles interesser. Set
i lyset af behovet for at kunne dokumentere den regionale udvikling, er det et område, vi vil
følge med stor interesse.
Vi ser frem til en fortsat positiv dialog om den regionale udvikling.
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Steen Bach Nielsen
Regionsrådsformand

Per Bennetsen
Koncerndirektør

Side 2

