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Udviklingsstrategi
2020 – 2024

Forord
Region Sjælland har vokseværk. Flere borgere flytter til, og i alle
dele af regionen skaber vi udvikling. Det tillader os at drømme
stort. Forandringer i klimaet, økonomien og måden vi omgås på
kræver dog, at vi alle bidrager med bæredygtige løsninger –
ikke hver for sig, men sammen.
Overalt i Region Sjælland er der plads til at udleve sine drømme tæt på fantastisk natur og i stærke lokalsamfund. Uanset om man er i gang med en uddannelse, ved at stifte familie eller tager hul på seniortilværelsen, byder regionen på
attraktive levevilkår.

Disse opgaver skal vi løse gennem stærke samarbejder indadtil i regionen og
udadtil med vores nabokommuner, -regioner og -lande. Vi har et fælles ansvar
for at få regionen til at hænge sammen, så alle har mulighed for at leve et sundt,
trygt og godt liv, uanset hvor i Region Sjælland man bor.

Regionens borgere og virksomheder nyder desuden godt af fordelene ved at
have kort afstand til de større byer. Med et af Europas største udviklingsprojekter
– Femern-forbindelsen – kommer regionen tættere på Tyskland og vil ligge helt
centralt i den nye Femern-region. Såvel byggeriet som den faste Femern-forbindelse bliver en markant drivkraft for udvikling overalt i regionen med attraktive arbejdspladser, markeder, uddannelser og kulturelt samspil.

Med Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 sætter vi en ambitiøs
og ny retning for, hvordan vi bæredygtigt omstiller vores fantastiske region til
fremtiden. Sammen skal vi dyrke og styrke vores mange kvaliteter og drive udviklingen fremad, så ingen efterlades på perronen. Der skal fart på den grønne
omstilling, infrastrukturen forbedres og uddannelsesniveauet øges, så vi også i
fremtiden forbliver en attraktiv region fuld af oplevelser og i bæredygtig vækst
og balance.

Mulighederne og potentialerne er mange i Region Sjælland. Dem skal vi gribe
under de forudsætninger, som vi har. Regionens borgere er dem som pendler
længst i Danmark, og en stærkere infrastruktur vil kunne reducere transporttiden
og øge mobiliteten. Vi har uddannelser i verdensklasse, men samtidig trækker
mange unge mod Hovedstaden for tage sig en uddannelse. Og selvom Region Sjælland på landsplan udleder mindst CO2, forårsager klimaforandringerne
oversvømmelser i vores mange landsbyer og købstæder.

2

”Bæredygtige
løsninger
– ikke hver
for sig, men
sammen.”

Heino Knudsen
Regionsrådsformand
Peter Jacobsen
Formand for Udvalget for Regional udvikling
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Møns Klint med bølger,
der vasker kridtet ud.
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Invitation til
strategiske
Partnerskaber
Region Sjælland har et enormt potentiale for udvikling. For at skabe de nødvendige forandringer, skal vi
trække i en fælles retning og arbejde sammen med både regionens private og offentlige aktører og med
omverdenen. Vi skal gå forrest, vi vil lade os inspirere og inspirere andre, så vi skaber en region, hvor det er
attraktivt at bo, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Region Sjælland tager ansvar for at drive den regionale udvikling fremad.
Administrative grænser skal ikke være en barriere for udviklingen af en stærk
region til gavn for borgerne. Vi tror på, at samskabelse på tværs af grænser er
den rigtige metode til at skabe bæredygtig vækst og velfærd i hele regionen. Vi
skal gennemføre konkrete initiativer med både stærk politisk vilje og den rette
finansiering.
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Region Sjælland inviterer til partnerskaber, der samler offentlige og private aktører, borgere, arbejdsmarkedets parter, videns- og uddannelsesinstitutioner og
mange flere.
Sammen skal vi udvikle nye og kreative løsninger og drage fordel af, at partnerskaberne kan trække på de deltagende aktørers styrkepositioner, ressourcer og
behov. Det skal ruste os til en verden i hastig forandring.

Tæt samarbejde
indadtil i regionen
og udadtil med
omverdenen

De 17 kommuners
udviklingsplaner og
strategier

Vores strategi sker i koordination med mange andre politiske dagordner, herunder:
•

De kommunale udviklingsplaner og strategier.

•

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for
erhvervsfremme i Region Sjælland.

Samtidig spiller vi en aktiv rolle i de interregionale samarbejder som Greater Copenhagen, STRING og Femern
Bælt partnerskabet. Vi har en fælles vision om at være
en international vækstmotor, der skaber bæredygtig
vækst, beskæftigelse og gode vilkår for borgere, virksomheder og besøgende i Region Sjælland.

En attraktiv
region i
bæredygtig
vækst og
udvikling

Strategi for
erhvervsfremme i
Region
Sjælland

Region Sjællands
Udviklingsstrategi
2020-2024
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Tæt på naturen
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Med FN’s Verdensmål sætter vi
en ny retning
I Region Sjælland er FN’s Verdensmål et naturligt
omdrejningspunkt for den regionale udvikling. Vi
må gå andre, nye veje både lokalt, regionalt og globalt, hvis vi skal løse de udfordringer, verden står
overfor.
Med strategien vil vi fremme bæredygtige løsninger, der bevæger vores region i en mere positiv
økonomisk, social og grøn retning.
Vi fokuserer på 11 verdensmål
Frem mod 2030 forpligter FN’s medlemslande sig til at handle og sætte en ny
kurs mod en mere bæredygtig fremtid. Det sker med afsæt i verdensmålene.
Med Region Sjællands Udviklingsstrategi sætter vi en tydelig retning og igangsætter partnerskaber og indsatser, der understøtter indfrielsen af 11 af FN’s verdensmål. De 11 verdensmål er gensidigt forbundne og derved med til at binde
vores forskellige strategiske temaer sammen.
Handling kræver forvandling
Verdensmålene kan være med til at løfte den bæredygtige regionale udvikling
og samtidig være med til at opfylde både Region Sjællands og hele Danmarks
målsætning om en 70 % reduktion af drivgasser i 2030.
Lige nu kender vi målet, men langt fra vejen dertil. Sikkert er det, at vi bliver nødt
til at tænke nyt og ændre retning, hvis også den næste generationer skal have
den samme høje livskvalitet som os. Både for kloden og Region Sjælland er der
brug for stærke partnerskaber til at træffe robuste og bæredygtige løsninger for
fremtiden.
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Brudepar på Stevns Klint
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Den
attraktive
region
Region Sjælland har en unik natur, mange gode job, et rigt kulturliv og stærke købstæder og
lokalsamfund, hvor folk kender
og passer på hinanden. I disse år
har regionen vokseværk, og med
Femern-forbindelsen styrker vi
potentialet for udvikling.

lig service, levende bycentre og
gode transporttilbud.

Uddannelsesbyerne tiltrækker
de unge, og borgere i den erhvervsaktive alder slår sig ofte
ned i byer med mange job, offent-

Vores særlige kvaliteter skal styrkes og dyrkes, og vi skal sikre, at
alle borgere kan leve et langt og
sundt liv i vores attraktive region.

Verdensmål
Når vi arbejder med
regional udvikling,
arbejder vi også med FN’s
verdensmål.

I de mindre byer er der rig mulighed for nære fællesskaber og at
udleve sine drømme tæt på naturen og med kort afstand til storbyernes puls.
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Indsatsområder:
Alle borgere skal kunne leve
et langt, sundt liv i Region
Sjælland
Borgerne i Region Sjælland skal have mulighed
for at holde sig mentalt og fysisk sunde gennem
hele livet. Vi skal sikre sunde levevilkår, de bedste
sundhedstilbud og mere lighed i sundhed til alle
borgere i regionen.

Femern-forbindelsen skal
være en drivkraft for udvikling
Forbindelsen over Femern Bælt skal styrke samspillet over den dansk-tyske grænse, skabe højere
beskæftigelse, øget bosætning og bæredygtig
vækst i hele regionens geografi.

Fra landsby til købstad skal
mulighederne være mange
Vi skal udvikle de attraktive landsbyer, smukke
købstæder og levedygtige lokalsamfund. Der skal
skabes nye levende bymiljøer, boformer og kulturog naturoplevelser, der øger livskvaliteten og gør
det attraktivt at bo og besøge regionen

Sæby i Lejre Kommune. Byen er
en perle, hvad angår idyl, kultur
og samvær.
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Strategiske
mål:

Flere sunde
borgere

I 2025 har Region Sjælland
20.000 flere borgere både
i byerne og på landet

For mange af Region Sjællands
borgere har et dårligt alment helbred. Næsten 14%, dvs. mere end
90.000 borgere, havde et dårligt
fysisk eller mentalt helbred i 2017.
Derfor skal mulighederne for at
leve et sundt liv gøres endnu bedre, så det i 2025 er under 10% af
borgerne, der har et dårligt fysisk
eller mentalt helbred.

I 2025 har under 10% af
borgerne et dårligt mentalt eller fysisk helbred.

En region der
vokser
Region Sjællands indbyggertal vokser,
men mange små landsbyer og landområder
bliver affolket.

14%

13,5%

Danmark
13,6%

12%

Under 10%

10%
8%
6%
4%
2%
0%

Fysisk
helbred

Mentalt
helbred

Mål

2017

2017

2025

Fakta

870.000
859.000

860.000

839.000

850.000

borgere (14 % af Danmarks befolkning)
bor i Region Sjælland.

840.000
839.000

830.000

I 2025 skal der bo 20.000 flere borgere
også de steder, hvor der er længere
mellem husene.

Borgere i Region Sjælland med dårligt
fysisk eller mentalt helbred

1/3

af Region Sjællands borgere bor på
landet.

820.000
810.000

Befolkningstal pr. 1. januar
Målsætning

800.000
2010

2015

2020

2025

1/4

af de unge mellem 16-25 år er utilfredse
med livet.
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Ingeniøruddannelsen
i Kalundborg
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Den
kompetente
region
Uddannelse giver tilknytning
til arbejdsmarkedet og en indkomst, man kan leve af.
Uddannelse er samtidig en vigtig
forudsætning for, at regionens
virksomheder har adgang til de
medarbejdere og de kompetencer, de har behov for.
I dag vælger mange unge at tage
deres uddannelse uden for regionen. Med færre unge i fremtiden er det vigtigt, at den ten-

Verdensmål
Når vi arbejder med
regional udvikling,
arbejder vi også med FN’s
verdensmål.

dens vender. Region Sjælland
skal være et naturligt førstevalg,
når de unge skal vælge uddannelsesregion.
Sammen med uddannelsesaktørerne i regionen, vil vi stå sammen
om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer for unge såvel som for
voksne. Med en stærk uddannelsesregion, er der også mulighed
for løfte gruppen af unge, som
har brug for en hjælpende hånd i
uddannelsessystemet.
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Indsatsområder:
Flere unge skal tage deres
uddannelse i Region Sjælland
Vi skal etablere og brande Uddannelsesregion
Sjælland. Alle unge skal kende til regionens mange uddannelsesveje, hvor både studiemiljø og adgang til uddannelse er præget af sammenhæng,
nærhed og fællesskaber.

Flere unge skal have en
ungdomsuddannelse
Vi får brug for alle på fremtidens arbejdsmarked,
og vi skal sørge for, at også sårbare unge får en
uddannelse og bliver en del af det arbejdende
fællesskab.

Arbejdsstyrken skal have de
efterspurgte kompetencer
De unge skal tage de uddannelser, som arbejdsgiverne efterspørger, og arbejdsstyrken skal have
tilbud om tekniske lange og mellemlange uddannelser i regionen. Skal kompetencerne hentes uden
for regionen, skal vi samarbejde om at tiltrække,
modtage og fastholde kompetent arbejdskraft.

Studerende fra RUC. Med faldende
ungdomsårgange får vi brug for
alle på fremtidens arbejdsmarked
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Strategiske
mål:

Flere tager en
ungdomsuddannelse

I 2030 har 90 % af de 25årige i Region Sjælland en
ungdomsuddannelse.

I Region Sjælland er der for mange unge,
som ikke kommer videre i uddannelsessystemet efter grundskolen. Derfor skal 90 %
af de 25-årige i 2030 have gennemført en
ungdomsuddannelse.

I 2030 bliver 10 % flere optaget på en videregående uddannelse i Region Sjælland.

Andel af 25-årige i Region Sjælland med
en gennemført ungdomsuddannelse
100 %

90 %

90 %
80 %

71 %

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2019

Flere tager en
videregående
uddannelse
I Region Sjælland er der mange muligheder
for at videreuddanne sig. Da mange bosætter sig og finder arbejde, der hvor de uddanner sig, skal 10 % flere tager deres videregående uddannelse i regionen i 2030.

7.000

6.500
6.162

6.778

Fakta

10%

38%

Målsætning i 2030

i aldersgruppen 15 til 64 år er ufaglærte

6.000

17%

5.500

har kun grundskolen som højest fuldførte uddannelse 10 år efter afsluttet 9.
klasse

5.000

4.500

Optagede
Målsætning

4.000
2010

2015

2020

2025

16%

færre 15-17-årige I 2030. Det svarer til
184 færre gymnasieklasser.

2030
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Farøbroen
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Den sammenhængende
region
Region Sjælland består af spredte
købstæder, landsbyer og landområder tæt på Hovedstaden.
Det gør den til en særlig region i
Danmark og stiller krav til borgerne om høj mobilitet.
Regionens borgere pendler
længst i Danmark, og virksomhederne er afhængige af en god infrastruktur, hvis de skal tiltrække
den nødvendige arbejdskraft. Vi
huser internationale virksomhe-

Verdensmål
Når vi arbejder med
regional udvikling,
arbejder vi også med FN’s
verdensmål.

der og transportknudepunkter
og bliver i fremtiden forbundet
direkte til resten af Europa med
Femern-forbindelsen.
Endelig betyder de store afstande, at digital infrastruktur bliver
særligt vigtig. Mange steder i regionen er det en udfordring at få
ordentlig internet- og mobilforbindelse. Det gælder i regionens
områder, hvor der er langt mellem husene.
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Indsatsområder:
Den trafikale infrastruktur skal
udbygges og forbedres
Dele af vej- og banenettet i Region Sjælland trænger til at blive opgraderet og gjort tidssvarende. For
mange borgere og virksomheder er de nødvendige
transporttider for lange. Sammen med kommunerne skal vi arbejde for at udbygge infrastrukturen.

Den kollektive transport skal
være grøn og give høj mobilitet
Den kollektive transport skal gøres mere grøn og
mindre forurenende. Vi skal styrke de store ruter
og trafikknudepunkter og skabe nye smarte mobilitetsformer. Ikke mindst i de områder, hvor den
kollektive trafik har svære betingelser

En tidsvarende digital infrastruktur skal binde regionen
sammen.
Region Sjælland styrker udrulningen af digital
infrastruktur på Sjælland, så alle får adgang til
tidssvarende mobil- og bredbåndsforbindelser.

Tølløsebanen mellem Slagelse
og Tølløse er én af Region
Sjællands fire lokalbaner.
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Strategiske
mål:
I 2025 skal 15 % flere passagerer ind i den regionale
kollektive trafik

Flere passagerer i den
kollektive
trafik

Passagerer i 2020
Stigning i passagerer
14.000.000
2025
13,9 mio. passagerer

12.000.000

2020
12,1 mio. passagerer

10.000.000
8.000.000
6.000.000

I 2025 skal alle borgere og
virksomheder have adgang til hurtigt internet.

Med forbedringer af de store tog- og buslinjer i Region Sjælland er der potentiale
for at flytte 15 % flere passagerer over i den
kollektive trafik frem mod 2025. Det svarer
til 1,8 mio passagerer.

Alle skal have
adgang til en
hurtig netforbindelse
Region Sjælland understøtter udrulningen
af en digital infrastruktur, der senest i 2025
giver alle regionens borgere og virksomheder
adgang til 100/30 mbit./s. bredbånd.

Borgere og virksomheder
med adgang til 100/30
mbit./s. bredbånd

4.000.000
2.000.000
0

Fakta
12.256.000

passagerer i regionens busser og baner

4

lokalbaner

31

busruter
87%

100%

2020

2025

350 mio. kr.

om året bruger Region Sjælland på
busser og tog.
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Vindmøller i Rødby
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Den grønne
& bæredygtige region
Vores klima og miljø er under pres.
Vi oplever virkningerne både globalt og i vores del af verden.
Ændringerne i vores klima medfører stigende vandstand og øget
nedbør. Seks af de mest klimatruede kommuner i Danmark ligger i
Region Sjælland, og i mange byer
er det afgørende med tiltag, der
kan forebygge oversvømmelser.
Vi skal værne om vores ressour-

Verdensmål
Når vi arbejder med
regional udvikling,
arbejder vi også med FN’s
verdensmål.

cer. Allerede nu er der en begyndende mangel på visse råstoffer
i undergrunden. Pesticider og
jordforurening gør, at godt drikkevand i hanerne ikke længere er
en selvfølge.
Skal vi skabe balance mellem
mennesker, miljøet og klimaet,
må vi samarbejde om den grønne
omstilling og bæredygtige regionale løsninger på vores globale
udfordringer.
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Indsatsområder:
Vi skal forebygge og sikre os
mod klimaforandringerne
En grøn og sammenhængende energiomstilling
skal mindske klimaændringerne, og koordination
på tværs af kommunegrænser skal styrke klimatilpasningen, så vi skaber bæredygtige og sikre
lokalsamfund.

Anvendelsen af vores
ressourcer skal være
bæredygtig og ansvarlig
Færre råstoffer i fremtiden kræver koordinerede
tiltag, cirkulære løsninger og genanvendelse af
vores knappe ressourcer.

Borgerne skal sikres godt
vand nu og i fremtiden
Fælles indsatser skal fremtidssikre en bæredygtig
forsyning af godt drikkevand til borgerne på
Sjælland og øerne.

Udgravninger af råstoffer
i Stevns kridtbrud.
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Strategiske
mål:

Mindre udledning af C02

I 2030 er udledningen af C02
i Region Sjælland reduceret
med 70%

Udledning af C02 skader klimaet. For at mod
virke klimaforandringer vil Region Sjælland
styrke den grønne energiomstilling. Det skal
bidrage til, at vi i 2030 har reduceret CO2udledningen med 70% i forhold til niveauet i
1990. Reduktionen vil svare til, at alle i regionen
halverer deres samlede udledning af CO2.

I 2030 er genanvendelse
af plastemballage i Region
Sjælland øget til 55%

Region Sjælland samlede
CO2 udledning i ton.
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Plastik er svært at nedbryde. Det forurener i
naturen og er til skade for vores miljø. I Region
Sjælland vil vi mindske plastforbruget og
genanvende mere plastik.

Fakta
d
Re

Genanvendelse
af plastik

Målsætning i 2030

Nytænkning

I 2030 har vi derfor som mål at genanvende
55% af plastamballagen. Det svarer til EU’s
målsætning på området.

32%

har Danmark reduceret sin udledning af
drivhusgasser siden 1990.

1/5

af Danmarks produktion af vindenergi
kommer fra Region Sjællands mere end
1.000 vindmøller.

36 %

Genbrug

af alt plast i Danmark genanvendes i
dag.
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Fra strategi
til handling
Inddragelse, videndeling og samskabelse er afgørende for, at vi
kan skabe de rette løsninger og opnå de strategiske mål for udviklingen i hele Region Sjælland.
I løbet af 2019 og 2020 har regionen involveret regionens centrale aktører til arrangementer, der har bidraget til selve strategien og til strategiens handlingsplan.
Handlingsplanen omsætter strategiens indsatsområder til konkrete
partnerskaber og indsatser
Handlingsplanen beskriver:

24

•

Udfordringer og potentialer der knytter sig til temaernes indsatsområder.

•

Mulige løsninger og aktiviteter. Disse går ofte på tværs af temaerne og
udgør en samlet indsats.

•

Partnerskaber og relevant finansiering fra regionens egne midler,
offentlige puljer, EU og private fonde.

•

Forventede effekter og forslag til den videre proces

Offentlige og private aktører
drøftede i Næstved, hvordan vi nu
og i fremtiden styrker den grønne
omstilling og bæredygtige
udvikling i Region Sjælland.
November 2019.
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