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UDDANNELSE

INFRASTRUKTUR & MOBILITET

KLIMA

Fælles udfordringer

Syddanmark står over for nogle alvorlige udfordringer i de kommende år. Væksten er
lav, produktiviteten er lav, og der bliver færre til at forsørge flere.

Fælles indsats

Der er behov for en fælles og bred indsats, hvis udviklingen skal vendes. Indsatsen skal
sikre fundamentet for væksten. Fundamentet udgøres af de menneskelige ressourcer og
de rammebetingelser, som både borgere og virksomheder skal agere indenfor. Indsatsen
vil supplere erhvervsstrategiens arbejde for at skabe øget vækst i erhvervslivet.

4 Regionale initiativer
Viden
Syddanmarks tilstand skal følges og forudses. Fælles viden er grundlag for
samarbejde og prioritering af hele indsatsen for regional udvikling.
Uddannelse
Indsatsen skal hæve det generelle uddannelsesniveau i Syddanmark, så
fremtidens arbejdsstyrke kan matche erhvervslivets stigende efterspørgsel
efter kvalificeret arbejdskraft.
Infrastruktur & Mobilitet
Den fælles indsats skal sikre en overordnet infrastruktur, der kan gøre Syddanmark mere attraktiv for tilflytning og investering. Samtidig skal der arbejdes med viden om transport og nye løsninger, der kan løfte mobiliteten.
Klima
Syddanmark skal udvikle ny viden, der kan danne grundlag for en effektiv
indsats på både klimaforebyggelses- og klimatilpasningsområdet.

4 Områdeinitiativer
Sydvestjylland
Initiativet har fokus på byernes forskellige roller samt
turismeudvikling.
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Sønderjylland
Initiativet har fokus på transportmulighederne ved den
dansk-tyske grænse.
Trekantområdet
Initiativet har fokus på byer og infrastruktur samt områdets
perspektiver som del af Den Østjyske Millionby.
Fyn
Initiativet har fokus på udvikling af videnfundamentet for det
nye fynske samarbejde, Fynsprojektet og Udvikling Fyn.

REDEGØRELSER OG MILJØVURDERING (bilag)

I tillæg til den Regionale Udviklingsplan findes redegørelser for det grænseoverskridende
samarbejde og infrastruktur samt en miljøvurdering.
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Det
gode
liv
som vækstskaber
Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark, og Det Gode
Liv som vækstskaber er temaet for den Regionale Udviklingsplan.
Det Gode Liv skabes både af det enkelte menneske og af omgivelserne. Den Regionale
Udviklingsplan skal være med til at skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder i omgivelserne. Rammerne for et godt og sundt liv med adgang til job, boliger, servicetilbud,
uddannelse og fritidstilbud i både by- og landdistrikter skal tiltrække nye borgere samt
inspirere og skabe muligheder for de mennesker, der bor i Syddanmark, og som skal
skabe væksten i Syddanmark nu og i fremtiden.
Visionen er dermed et udtryk for en stærk syddansk overbevisning om, at den økonomiske krise, som Danmark og Syddanmark står midt i, skal imødegås af en helhedsorienteret og langsigtet indsats. Udover at skabe vækst i erhvervslivet skal en del af løsningen
findes i at stå sammen om en fælles indsats for at skabe rammer, der kan engagere,
inspirere og dermed også muliggøre Det Gode Liv for alle borgere i Syddanmark.
Visionen om Det Gode Liv videreføres fra den første Regionale Udviklingsplan fra 2008.
Vejen til den Regionale Udviklingsplan har involveret mange aktører. Udviklingsplanen er
et resultat af et tæt samarbejde med de syddanske kommuner, men også virksomheder,
uddannelsesinstitutioner samt faglige og frivillige organisationer har bidraget med idéer
og forslag, der har gjort det muligt at udpege, hvor der er de væsentligste behov, og
hvor der er brug for en fælles indsats.
Med den indsigt vil den Regionale Udviklingsplan i den kommende periode prioritere 4
regionale initiativer, der skal være med til at skabe fundamentet for vækst i Syddanmark.
Derudover indeholder planen også 4 områdeinitiativer. Områdeinitiativerne er et udtryk
for, at Syddanmark er sammensat af områder med forskellige udfordringer og styrker.
Det betyder, at der både er forskel på, hvor hårdt de fælles udfordringer rammer, og
forskel på, hvordan de mange udfordringer bedst kan håndteres.
Region Syddanmark og kommunerne er enige om den fællesregionale indsats i den
Regionale Udviklingsplan og har sammen med erhvervslivet, uddannelses-, kultur- og
fritidsinstitutioner og faglige og frivillige organisationer et fælles ansvar for at føre
initiativerne ud i livet.

Lasse Krull
Formand, udvalget for Regional Udviklingsplan

Egon Fræhr
Formand, Kommunekontaktrådet Syddanmark

Den Regionale
Udviklingsplan er:
... Helhed
Udfordringer og løsninger
anskues som regel inden for
afgrænsede sektorer både i
den private og offentlige virksomhed. Det er ofte svært
at se og bruge muligheder
på tværs af disse kasser. Den
Regionale Udviklingsplan skal
se på tværs af alle kasserne
og samle de brikker, der skal
danne rammerne for Det
Gode Liv.
... Fælles vision og
strategi
Den Regionale Udviklingsplan
sigter mod en fælles vision
om Det Gode Liv med en
strategi, der bygger på fælles
prioriteringer og aftaler. Sagt
med andre ord er udviklingsplanen en fælles bane for det
samarbejde, der skal bære
den regionale udvikling i Syddanmark i de næste fire år.
Udviklingsplanen suppleres
af de kommunale planstrategier samt de regionale
strategier for erhverv,
uddannelse, kultur, klima
og grænsesamarbejde.
... Uden ende
Den Regionale Udviklingsplan er ikke en traditionel
plan med tidsfæstede mål.
Udviklingsplanen virker gennem kontinuerlig udvikling af
viden, dialog og projektudvikling på de fælles, strategiske spor. På kort sigt kan
indsatsen beskrives konkret,
men indsatsen skal løbende
tilpasses udvikling, resultater
og ny viden.

Fælles
udfordringer
Erhvervslivet mistrives, den økonomiske vækst udebliver, og mulighederne for
udfoldelse af Det Gode Liv er under pres. Nytænkning af borgernes og byernes
potentialer samt bedre udnyttelse af ressourcer kan fremme både væksten og
Det Gode Liv. Den Regionale Udviklingsplan skal i de kommende år være et af
redskaberne til at imødegå de fælles udfordringer, Syddanmark står overfor.

Fælles udfordringer

Side 5

1,5%

Lav vækst

Der tjenes for lidt i Syddanmark

Væksten i regionen er alvorligt under pres. Den
økonomiske vækst var i perioden 1999-2009 den
laveste blandt regionerne i Danmark. Udfordringen
synes ikke at blive mindre med de kolde krisevinde,
der først i 2008-2009 og igen i 2011 er fejet hen over
hele den vestlige verden.

1%

0,5%

0%

Hele landet

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Figuren viser den årlige vækst 1999-2009

Lav produktivitet

300 kr.

Vi er ikke effektive nok

Skal væksten tilbage - ja, bare fastholdes - og skal
nye job skabes, og tabte job vindes tilbage, er fokus
på produktivitet helt afgørende. Ellers mister regionen konkurrenceevne.

275 kr.

Høj produktivitet handler ikke alene om at løbe hurtigere, men også om at tænke i nye smarte måder og
redskaber til at frembringe varer og tjenesteydelser
på. Produktiviteten er ikke lige høj i alle brancher eller i alle led af produkternes værdikæde. Den relativt
lave vækst i Syddanmark skyldes i høj grad, at regionen er overrepræsenteret i brancher, hvor produktiviteten og væksten er lavere end gennemsnittet.

250 kr.
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Hele landet
Syddanmark
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Midtjylland
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Figuren viser bruttoværditilvæksten pr. arbejdstime
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Antallet af ældre stiger markant, mens der bliver
færre i den erhvervsaktive alder. Billedet forværres
yderligere af, at mange i den erhvervsaktive alder
ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det betyder, at
såvel den offentlige som den private sektor får stadig
sværere ved at få tilstrækkelig arbejdskraft til at
skabe velstand og vækst.
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I sommeren 2011 var der for første gang flere
uden for arbejdsmarkedet end på arbejdsmarkedet
i Danmark, og denne udvikling vil fortsætte. Færre
skal forsørge flere, og udfordringen er særdeles stor i
nogle dele af regionen.
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Der er for få til at tjene pengene
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Færre hænder

Gennemsnit af de fem bedst stillede kommuner i Syddanmark
Gennemsnit af de fem værst stillede kommuner i Syddanmark
Syddanmark
Hele landet
Figuren viser hvor mange én person i den erhvervsaktive alder skal forsørge
udover sig selv. Af figuren ses det, at forsørgerbrøken stiger, og at vi i fremtiden
er færre til at forsørge flere.

Fælles indsats
- Hvordan skal kræfterne bruges?

De udfordringer, Syddanmark står overfor, kan ikke løses ved løsrevne indsatser på
forskellige områder. De regionale initiativer og områdeinitiativerne skal gennem
en fælles og sammenhængende indsats udvikle rammerne for Det Gode Liv og
dermed væksten i Syddanmark.

Fælles indsats

Den Regionale Udviklingsplan og
Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi supplerer hinanden i arbejdet for at
skabe vedvarende vækst i Syddanmark.
Erhvervsudviklingsstrategiens fokus er på
erhvervslivet i form af tre udvalgte forretningsområder, der bygger på de erhvervsmæssige potentialer og styrker, der er i
Syddanmark. Den Regionale Udviklingsplans fokus er i højere grad på at samle
region, kommuner og andre nøgleaktører
om en fælles indsats for at udvikle det omgivende samfund og de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for en blivende
vidensbaseret vækst.

offentlige besparelser og færre gener for
borgerne, men også rumme erhvervsmæssige muligheder.

Regionale initiativer
Den Regionale Udviklingsplan sætter i
de kommende år fokus på fire regionale
initiativer i Syddanmark:

Den fælles indsats kan også tage udgangspunkt i muligheden for grænseoverskridende samarbejde, der er unikt
for regionen, og som kan være med til at
skabe vækst. Læs mere om det grænseoverskridende samarbejde i redegørelsesbilaget.

1.	Viden
2. Uddannelse
3. Infrastruktur & Mobilitet
4. Klima
Viden er en forudsætning for at kunne
lave en målrettet indsats. Initiativet viden
til vækst skal sikre, at arbejdet med alle
planens initiativer bygger på et grundlag af
fælles viden om rammevilkår for borgernes
liv og virksomhedernes vækst.
Uddannelse samt udvidelse af arbejdsstyrken prioriteres højt i den Regionale
Udviklingsplan. De menneskelige ressourcer er afgørende for erhvervslivets
rekrutteringsgrundlag og dermed også for
væksten i Syddanmark.
Infrastruktur & mobilitet er afgørende
for Det Gode Liv for både borgere og
virksomheder. For at tiltrække nye borgere, der kan udvide arbejdsstyrken samt
fastholde de borgere, der allerede bor i
Syddanmark, skal tilgængelighed til job,
fritids- og servicetilbud være i orden. En
god infrastruktur og en høj mobilitet er
også en nødvendighed for virksomhedernes trivsel, udviklingsmuligheder og
rekrutteringsgrundlag.
Klima er et nyt og påtrængende tema,
fordi klimaforandringerne giver anledning
til mange private og offentlige omkostninger. Etablering af et grundlag for en praktisk og overkommelig indsats vil betyde

En fælles indsats på tværs af de fire
regionale initiativer er nøglen til at skabe
et grundlag for den langsigtede vækst.
Eksempler på udviklingsemner, der bør
tænkes i en bredere kontekst, er eksempelvis:
• Byudvikling og byers arbejdsdeling
• By- og boligområders attraktivitet
• Analyser og løsninger, der kobler transportbehov, infrastruktur og mobilitet

Områdeinitiativer
De forskellige dele af regionen har meget
forskellige udfordringer og udviklingspotentialer. Det vurderes derfor nødvendigt
med geografisk målrettede områdeinitiativer. Disse kan sætte gang i en mere
specifik indsats for at engagere og udvikle
projekter i regionens forskellige dele.
Visionen for områdeintiativerne er at styrke det regionale udviklingsarbejde mellem
kommunerne, kommunale udviklingsfora
og regionen. Der vil blive lagt vægt på,
at indsatserne i de fire områder skaber
en synergieffekt, så områdeinitiativerne
ikke kun gavner det enkelte område, men
også bidrager til udviklingen af et solidt
fundament for den regionale udvikling i
Syddanmark.
De 4 områdeinitiativer er:
1. Sydvestjylland
2. Sønderjylland
3.	Trekantområdet
4. Fyn
Der er aftalt konkrete indsatser for de fire
områder, som der skal følges op på efterhånden, som der høstes erfaringer.

Syddanmarks
erhvervsudviklingsstrategi
Erhvervsudviklingsstrategien 2012-20 udarbejdes
parallelt med Den Regionale
UdviklingsPlan. Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer
på tre udvalgte forretningsområder, hvor der forventes
et voksende marked, som
Syddanmark vil kunne gøre
sig gældende på. De udvalgte
forretningsområder er:
• S
 undheds- og velfærdsinnovation
• Bæredygtig energi
• Oplevelseserhverv
Inden for forretningsområderne er der desuden en
række tværgående indsatser
i forhold til yderområderne,
det grænseoverskridende
samarbejde og internationalisering.
Syddansk Vækstforum
indstiller projekter til at
modtage regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler. Der bliver
uddelt ca. 200 mio. kr. årligt
til udvikling af erhvervsudviklingsstrategiens forretningsområder.
Den Regionale Udviklingsplans initiativer vil bidrage
til et godt og sammenhængende fundament for
erhvervsudviklingsstrategiens forretningsområder i
Syddanmark.
Læs mere:
regionsyddanmark.dk/vaekstforum
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Regionale initiativer

Regionale
initiativer
•
•
•
•

Viden
Uddannelse
Infrastruktur & Mobilitet
Klima

Inden for disse initiativer er det særlig aktuelt og vigtigt at udvikle
viden og samarbejde i hele regionen. De regionale initiativer
suppleres med fire områdeinitiativer, der bygger på hvert områdes
særlige muligheder.

Regionale initiativer
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Viden til vækst
Fundamentet for vækst er fælles viden om udvikling, potentialer og
udfordringer i regionen. Viden er afgørende, når nationale investeringer
prioriteres, og når beslutninger træffes rundt om i regionen. Samtidig har alle
aktører brug for at se om det, vi gør i Syddanmark, fører os i den rigtige retning.

Viden

Regionale initiativer

initiativer
Videnopbygning & videndeling
Det regionale initiativ om opbygning og styrkelse af det fælles vidensniveau udmøntes
gennem en række analyseaktiviteter. Nogle aktiviteter er nye, mens andre fortsætter og
videreudvikler eksisterende aktiviteter. Uanset udgangspunktet er målet for de igangsatte aktiviteter at formidle ny viden i en form, der er tilgængelig for både myndigheder,
virksomheder og borgere, og som egner sig til at indgå i beslutningsgrundlag på alle
niveauer rundt om i regionen.

initiativ 1
detgodeliv.regionsyddanmark.dk
er portalen, hvor analyser, tal og kort gøres
tilgængelige for virksomheder, borgere,
beslutningstagere og andre, der har brug
for opdateret viden.

Vækstredegørelser og et årligt
overvågningsnotat monitorerer lokale
og regionale vækstvilkår. De kommer
rundt om de generelle tal og tættere
på den virkelighed, der ligger bag.

Kontur formidler kommunale og regionale nøgletal og er det solide fundament
for diskussioner om udvikling og udfordringer i kommunerne og regionen.

Syddanmark NU sætter spot på udviklingen og bringer artikler med gode
eksempler på succes i de syddanske
virksomheder, hos iværksætterne eller på
undervisningsstederne. Eksempler der kan
inspirere til nye tanker og udvikling.

Byanalyser af store som små byer øger
kendskabet til både egne og andres
styrker og svagheder, tydeliggør roller og identificerer behov for indsats.
Initiativet vil udbygge og vedligeholde
den opbyggede viden for at understøtte
lokale indsatser og udformning af byudviklingsstrategier.
Det Gode Liv bliver sat i fokus med
udvikling af et indeks, der løbende kan
tegne et billede af, hvordan det står til
med Det Gode Liv.

Det
Gode Liv
indeks

Regionale analyser af uddannelsestal,
brancher, iværksættere, infrastruktur,
pendling mv. gennemføres løbende for
at styrke beslutningsgrundlaget for alle
aktører i regionen.
Sundhedsprofilerne bidrager med unik
viden om befolkningens sundhedstilstand og er et værktøj til prioritering
og planlægning af forebyggelses- og
sundhedsfremmeinitiativer.

Resultaterne formidles gennem nationale, regionale og
lokale medier, på nettet, i
magasiner og bringes i det
hele taget ind i den løbende
dialog mellem politikere,
erhvervsfolk, borgere og
embedsmænd. Dermed kan
resultaterne være med til at
sætte dagsordenen for Syddanmark.

Et særligt syddansk
datagrundlag
Vækstbarometret sætter
fingeren på erhvervslivets
puls gennem dialog med
mere end 900 direktører fra
små og mellemstore virksomheder.
Borgerpanelet, hvor mere
end 1.000 borgere i regionen
fortæller os, hvordan det helt
aktuelt står til med Det Gode
Liv i Region Syddanmark.
Vigtige nøgletal der måler
Syddanmarks aktuelle tilstand.

Internationalt udsyn
Selvrealisering
Relationer

Individ

Kommunikation

Tryghed

Samfund

Sundhed
Omgivelser

Det Gode Liv indeks måler på fem områder, som betragtes som afgørende for Det Gode Liv i Syddanmark:
Sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering og omgivelser. Sundhed og tryghed er fundamentet for Det Gode Liv,
mens relationer og selvrealisering bygger videre på fundamentet. Omgivelserne omslutter pyramiden. Områderne
bliver målt med både data på samfunds- og individniveau, dog kan selvrealisering alene måles med individindikatorer.

International viden, data og
erfaringer bliver inddraget
som supplement til egen
viden.
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Uddannelse er
vores brændstof
For at sikre et solidt grundlag for vækst er det en forudsætning, at fremtidens arbejdsstyrke har
de efterspurgte kompetencer. De regionale initiativer sigter på at hæve uddannelsesniveauet
samt at forbedre rekrutteringen og fastholdelsen af kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelse

Regionale initiativer Side 13

udfordringer
24%

For få får en uddannelse

17%

Vi er ikke godt nok uddannet. For få unge
gennemfører en ungdomsuddannelse, og
for få gennemfører en erhvervsfaglig eller
videregående uddannelse. Særligt drengene halter bagefter.

41%

55%

PIGER
DRENGE

27%

De grupper, der ikke får en kompetencegivende uddannelse, vil på længere sigt få
svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

35%

Ufaglærte mv.
Erhvervsfaglig uddannelse
Videregående uddannelse

Figuren viser, hvordan de unge, der forlod 9. klasse i 2009, formentlig vil komme igennem
uddannelsessystemet frem til år 2034.
						
Datakilde: Undervisningsministeriets profilmodel 2009

Fortsat i
regionen

Hjerneflugt og stilstand
på hjemegnen
Der er en betydelig forskel på uddannelsesniveauet for de unge, der forlader
Syddanmark, og de, der bliver i regionen.
De længste uddannelser tages af de, der
rejser væk fra regionen, mens de, der bliver, ikke i samme grad tager en uddannelse. Den såkaldte hjerneflugt er en realitet,
der kan have konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne og regionens
vækstpotentiale.

Behov for opkvalificering

Hjemvendte

Tilflyttere

Fraflyttere

Uden erhvervskompetencegivende
uddannelse

24 %

19 %

22 %

17 %

Erhvervsfaglig uddannelse
+ kort videregående uddannelse

55 %

41 %

36 %

27 %

Mellemlang videregående uddannelse
+ lang videregående uddannelse

21 %

39 %

42 %

56 %

28.360

8.454

6.962

14.573

Samlet antal

Tabellen viser uddannelsesniveauet i Syddanmark for de årgange, der forlod grundskolen i 1991,
1992, 1993 og 1994. Det ses af tabellen, at unge, der forlader regionen for at uddanne sig, ender
med en længere uddannelse end de, der bliver.
						
Datakilde: Danmarks Statistik

Overskud

43.000

Ufaglærte job forsvinder, og nye job kræver højere eller andre kvalifikationer.
Fremskrivninger viser, at arbejdsløsheden for ufaglærte stiger, og at der i de
kommende år vil opstå et stort overskud
af ufaglært arbejdskraft i Danmark. På
den anden side vil virksomhederne i de
kommende år stå med ledige stillinger til
uddannet arbejdskraft, som de ikke kan
få besat, da der om få år vil være et stort
underskud af højtuddannet arbejdskraft.
Med det voksende demografiske problem
(færre til at forsørge flere) vil der være
behov for at flest mulige med de rette
kompetencer er til rådighed for arbejdsmarkedet.

0

-1.500

-35.400
Underskud

Ufaglært

Faglært

Videregående
uddannelse

Figuren viser forventet over-/underskud af arbejdskraft i Syddanmark 2019. Også i Region
Syddanmark må der forventes en betydelig ubalance med for mange uden uddannelse og for
få med en videregående uddannelse.
Datakilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark

Side 14

Regionale initiativer

Uddannelse

initiativer
Et overblik
Syddanmark arbejder for at
løfte kompetenceniveauet ad
flere parallelle spor
Syddansk Uddannelsesaftale er et bredt samarbejde
på tværs af kommunegrænser
og skoletyper om en fælles
koordineret uddannelsesindsats på regionalt niveau.
Uddannelsesstrategien
fokuserer på, at flere skal
gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, samt at
tilpasse de unges kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. F.eks. at flere skal
tage en naturvidenskabelig,
teknisk eller sundhedsfaglig
uddannelse.
Vækstforum fokuserer på at
sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft gennem
rekruttering og fastholdelse
af højtuddannet arbejdskraft samt opkvalificering af
arbejdsstyrken.
De grænseoverskridende
samarbejder fokuserer på
strategiske partnerskaber,
forskning og videndeling med
institutioner og virksomheder
i Nordtyskland, bl.a. i regi af
EU’s Interreg-program og
partnerskabsaftalen med
Slesvig-Holsten, herunder:
• P
 rojekt Videnregion
• Gensidig anerkendelse af
uddannelser og praktikpladser
• Konkrete uddannelsessamarbejder
Som nabo til Tyskland søger
Syddanmark at udnytte det
særlige potentiale i det grænseoverskridende arbejdskraftopland på tværs af alle spor og
indsatsområder.

Syddansk Uddannelsesaftale
- en platform
initiativ 2

Regionens initiativer sigter på at højne
uddannelsesniveauet gennem et særlig
fokus på de unge og på højt kvalificeret
arbejdskraft. Derudover er det nødvendigt
at tænke nye tanker, så de eksisterende
ressourcer udnyttes bedre eksempelvis
gennem opkvalificering af arbejdsstyrken.

 egion Syddanmark skaber gennem
R
Syddansk Uddannelsesaftale en
samarbejdsplatform, der skal sikre
en løbende dialog og et tæt samarbejde på uddannelsesområdet.
Regionen sekretariatsbetjener og
understøtter samarbejdet om den
fælles indsats og vil derudover tilvejebringe et bredt videngrundlag,
for beslutninger og prioriteringer på
uddannelsesområdet.

Samarbejdsplatformen Syddansk Uddannelsesaftale sætter løbende konkrete
indsatser i gang, der skal hæve det generelle uddannelsesniveau i Syddanmark,
så fremtidens arbejdsstyrke kan matche
erhvervslivets kompetencebehov. De
grænseoverskridende samarbejdsfora supplerer platformen og giver mulighed for at
udnytte de særlige uddannelsesperspektiver, der åbner sig gennem et samarbejde
med Tyskland.

En højnelse af uddannelsesniveauet kan
dog ikke løses isoleret fra det bredere
perspektiv. Region Syddanmark ønsker at
være med til at udvikle rammebetingelserne, så Syddanmarks byer og områder
er attraktive og kan fastholde de mennesker, der bor og arbejder i området samt
tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra.
En bred og innovativ tilgang i den fælles
indsats er derfor en forudsætning for, at
der kan ske et generelt løft i uddannelsesniveauet. Region Syddanmark ønsker at
bidrage med et bredt videngrundlag, der
kan inspirere til videreudvikling af indsatsen på uddannelsesområdet.

SYDDANSK UDDANNELSESAFTALE

En fælles koordineret uddannelsesindsats på regionalt niveau
Delaftale for:
Tekniske
Erhvervsuddannelser

Delaftale for:
Merkantile
Erhvervsuddannelser

Delaftale for:
Social- og
Sundhedsskolerne

Delaftale for:
gymnasiale
uddannelser

Delaftale for:
VUC
enkeltfag

SYDDANSK UDDANNELSESAFTALES PARTER
Region Syddanmark

De tekniske skoler

Kommunerne i Syddanmark

Erhvervsakademierne

Ungdommens uddannelsesvejledning UU

Professionshøjskolerne

Produktionsskolerne

Syddansk Universitet

Landbrugsskolerne

Studievalg Sydjylland og Fyn

De frie kostskoler

DI - Organisation for erhvervslivet

SOSU-skolerne

Dansk Erhverv

Handelsskolerne

Dansk Byggeri

Gymnasierne

DS Dansk Håndværk & Industri

VUC’erne

Uddannelse

DE UNGE
- ET POTENTIALE
initiativ 3
Region Syddanmark vil gennem
Syddansk Uddannelsesstrategi
samt via uddannelsespuljen få flere
unge til at gennemføre en
uddannelse.

De unge er de nye på arbejdsmarkedet.
De skal sikres en erhvervsfaglig eller en
videregående uddannelse, så de kan træde
ind på arbejdsmarkedet, og så virksomhederne kan få den kompetente arbejdskraft,
der er nødvendig, og som kan skabe en
fortsat vækst i regionen.
Uddannelsesstrategien arbejder for, at
Syddanmark har veluddannede unge, der
er klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer. Alsidige og unikke uddannelsestilbud skal danne et solidt fundament, men
der skal mere til. Det handler i høj grad
også om at udvikle rammebetingelserne
og de miljøer, de unge færdes i, såsom
bymiljø og campus- og studiemiljøet.
Uddannelsespuljen kan gennem støttemidler til nytænkende projekter og aktiviteter,
der sigter mod at få flere unge til at gennemføre en uddannelse, støtte målsætningerne i uddannelsesstrategien. Læs mere
om indsatsen for de unge i uddannelsesstrategien.

I publikationen ”På kanten af fremtiden” og i den tilhørende blog kan der læses mere om 16 syddanske unges
overvejelser og fremtidsdrømme.
se detgodeliv.regionsyddanmark.dk

DE BEDSTE HJERNER
- EN DRIVKRAFT
initiativ 4
Region Syddanmark vil støtte op
om nye tiltag, der kan bidrage til
at tiltrække og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark
fra 2012 og frem. Projektet varetages af Syddansk Vækstforum.

Virksomhedernes konkurrenceevne og
regionens iværksætteri beror på frontlinjeviden og vores evne til at aktivere
den. Projektet ”De Bedste Hjerner” sigter
derfor mod at tiltrække og fastholde
højtuddannede, elitestuderende og ledelseskompetencer. Der vil i projektet også
være fokus på rekruttering på tværs af
grænseregionen samt opkvalificering af
dimittender og ansatte.
Projektet vil hjælpe virksomhederne med
at sikre velkvalificeret arbejdskraft ved
at støtte relevante tiltag og aktiviteter på
Syddansk Universitet og i de syddanske
virksomheder. Læs mere om projektet på
bedstehjerner.dk
Arbejdet med at fastholde og tiltrække
de bedste hjerner er et spørgsmål om at
tilbyde mange farver på paletten. Det er
vigtigt, at nye tiltag har en positiv effekt
på rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft og elitestuderende, men det er lige
så vigtigt, at tiltagene bidrager til, at Syddanmark kan tilbyde attraktive rammer.
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Vidste
du ?...
... at 18 år efter
folkeskolen er 90 %
af de unge med en
ungdomsuddannelse
i beskæftigelse, mens
det kun er 70 % af
de unge uden en
ungdomsuddannelse?

... at uddannede
uanset uddannelse
har ca. 10 år mere
på arbejdsmarkedet
i gennemsnit end
ufaglærte?

... at medarbejdere med
lange uddannelser er
ca. 55 % dyrere i løn
end medarbejdere,
der alene har en
folkeskoleuddannelse,
men til gengæld har
en højtuddannet en
produktivitet på ca.
det dobbelte af en
uuddannet?

Stærk infrastruktur
og høj mobilitet
sikrer vækst
Kan den daglige udveksling af varer, tjenesteydelser, viden og arbejdskraft ikke ske effektivt
og gnidningsfrit, flytter virksomheder, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner andre
steder hen, og det samme gør borgerne. De regionale initiativer fokuserer på at sikre en
stærk infrastruktur og høj mobilitet.

Infrastruktur & mobilitet
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udfordringer
VORES POSITION ER truet
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Transport af passagerer og gods standser
ikke ved grænsen. Udfordringen med at sikre
regionens tilgængelighed og vækst skal derfor
også ses i et større internationalt perspektiv,
hvor der skal sikres gode forbindelseslinjer til
udlandet. Gode vej- og togforbindelser mod
syd til Flensborg er vigtige for Syddanmarks
vækstbetingelser, men eksisterende togforbindelser er langsomme og lavfrekvente.

120 km/t

9

Men vores position er truet. Stigende trafikmængder betyder, at nogle strækninger
såsom motorvejene i Trekantområdet og på
Vestfyn har alvorlige trængselsproblemer
især i myldretiden. Den lave fremkommelighed kombineret med en ny trafikal sammenhæng som følge af Femern Bælt-forbindelsen
eller andre anlæg uden for Syddanmark kan
betyde, at transport af passagerer og gods
finder nye veje.

Vejdirektoratets beregninger for E45 viser, at
gennemsnitshastigheden i myldretiden vil falde
støt fra 99 km/t i 2020 til blot 29 km/t i 2050.

20
0

Syddanmark har en stærk position som et
infrastrukturelt knudepunkt både internt i
Danmark og i forhold til udlandet. En stærk
infrastruktur er afgørende for borgernes livskvalitet, konkurrencedygtighed, økonomiske
vækst og jobskabelse.

Figuren viser den beregnede gennemsnitshastighed for strækningen mellem motorvejskrydset ved Kliplev til afkørsel 39 ved Randers N. Beregninger forudsætter, at der ikke sker
andre udbygninger på E45 end de udbygninger, der allerede er vedtaget.
Kilde: Vejdirektoratets rapport omkring den østjyske motorvejskorridor

Mangel på mobilitet
Mobilitet beskriver de transportmuligheder,
man har til rådighed. I Syddanmark er mobiliteten presset både på grund af trængselsproblemer og på grund af begrænsede muligheder.
Trængselsproblemer er opstået i takt med
samfundets centralisering og stigende trafikmængder. Trængselsproblemer medfører
tidsomkostninger, der er et problem for både
borgere og erhvervslivet, og som kan bremse
væksten. Men trængselsproblemer har også
en række afledte effekter: Stigende klima- og
miljøbelastning, flere trafikdræbte, støj, mv.
Mangel på reelle alternativer til bilen kan også
medføre nedsat mobilitet. I tyndt befolkede
områder er der ikke kundegrundlag for en
særlig veludbygget kollektiv trafik, og man er
i disse områder i vid udstrækning afhængig
af bilen. Her er udfordringen altså ikke overfyldte veje, men at finde reelle alternativer til
bilen.

I storbyen nævner 55 % bilen som en primær
transportform, mens det på landet gælder for
hele 90 %.
I byen

S t or by en

byen
P åI landet

100 %
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74%
63%

60 %

55%
46%

40 %
22%

20 %

14%

12%
5%

0%
Bil

Cykel

Kollektiv transport ( Bybus, rutebil og tog)

Figuren viser, hvilke transportformer folk primært benytter i hverdagen.
Storbyen: > 100.000 indbyggere. Byen: 2000-100.000 indbyggere. Landet: < 2000 indbyggere.
Kilde: Borgerpanelet
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initiativer
Et overblik
Syddanmark arbejder for at
forbedre infrastrukturen og
mobiliteten ad flere parallelle
spor
Syddansk Mobilitetsråd
arbejder for at skabe bedre
vilkår for mobilitet i Region
Syddanmark ved at tænke
infrastruktur og trafikbetjening på tværs af sektorer.
Syddansk Mobilitetsråd
består af:
• R
 epræsentanter fra
regionsrådet, herunder
regionsrådsformanden
• Repræsentanter fra de syddanske kommuner
• Trafikselskaberne - bus og
tog
• Transport- og logistikbranchen
• Havnene
• Billund Lufthavn
• Vejdirektoratet
• Anlægsbranchen
• Syddansk Universitet
• Grønne netværk
• Interesseorganisationer
Det grænseoverskridende
samarbejde er en vigtig
dimension i rådets arbejde.
Eksempler på samarbejder
er Nordisk Transportpolitisk
Netværk, Nordsøkommissionen hvor Region Syddanmark
er formand for Transportgruppen, aftaler med SlesvigHolsten, og den dansk-tyske
transportkommission.
Den dansk-tyske transport
kommission skal identificere
og analysere udfordringerne
for den grænseoverskridende
transport og infrastruktur.

Fælles dagsorden – en platform
initiativ 5

De syddanske prioriteringer
De tre projekter vil forbedre mobiliteten i
regionen og forbindelserne til det øvrige
Danmark, vore nabolande og resten af
verden.

Region Syddanmark vil løbende
arbejde for en fælles syddansk
dagsorden, bidrage med et stærkt
fagligt videngrundlag, og sætte de
syddanske prioriteter på den nationale dagsorden.

• En parallelforbindelse ved Lillebælt,
som trafikalt er mere effektiv og økonomisk fordelagtig end alternativerne
• En midtjysk motorvej til grænsen, der
kan aflaste E45 og skabe bedre forbindelser til Billund Lufthavn samt koble
Syddanmark, Midt- og Nordjylland bedre
sammen

Hvis Syddanmark agerer som en enhed,
kan Syddanmark stå stærkere i den
nationale diskussion om prioritering af
infrastrukturprojekter. Region Syddanmark vil understøtte den løbende dialog
i Kommunekontaktudvalget og Syddansk
Mobilitetsråd og sikre en fortsat afstemning
af syddanske interesser og prioriteringer.

• En timemodel, hvor tog med høj
hastighed kobler de større danske byer
til Flensborg-Hamborg og dermed til
højhastighedsbanerne i Europa
- København-Odense-TrekantområdetFlensborg-Hamborg
- Aalborg-Aarhus-TrekantområdetFlensborg-Hamborg
- En øst-vest forbindelse til Esbjerg

Syddanmark skal markedsføre de syddanske prioriteringer og påvirke den nationale
dagsorden og beslutninger på infrastrukturområdet. Det kræver, at de syddanske
prioriteringer hviler på et stærkt fagligt
videngrundlag. Region Syddanmark vil
derfor fortsætte med at tilvejebringe viden
på infrastrukturområdet samt støtte op
om konkrete analyser og aktiviteter, som
eksempelvis ved analysen af en bro mellem
Fyn og Als.

Region Nordjylland, Region Midtjylland
og Region Syddanmark er enige om,
at Jyllandsruten Aalborg-Hamborg vil
spille en stadig stigende rolle for udviklingen i Vestdanmark og Nordtyskland.
Udpegningen af strækningen AarhusHamborg som en del af EU’s hovedtransportnet (TEN-T) skal bruges som
løftestang for denne udvikling. Følg
med: 3spor.dk

I Syddanmark er der enighed om at sætte
særlig fokus på tre større infrastrukturprojekter i de kommende år.

AARHUS / AALBORG
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Midtjysk motorvej til grænsen
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KØBENHAVN

Infrastrukturredegørelse
Læs mere om infrastruktur i
den Regionale Udviklingsplans
redegørelsesbilag.

HAMBORG

Infrastruktur & mobilitet

NYE VEJE TIL BORGERNES MOBILITET
initiativ 6
Region Syddanmark vil udvikle ny
viden om hverdagstransport, der
kan bidrage til at øge borgernes
mobilitet i Syddanmark. Derfor
gennemføres et projekt om mobility
management, der skal udforske de
trafikale forhold samt transportadfærden for hverdagstransporten i
bynetværk, byregioner og landsbyer.

Al erfaring viser, at man ikke kan bygge
sig ud af alle problemer med nye broer,
flere motorveje, hurtigere tog osv. I stedet
vil påvirkning af trafikanternes brug af
trafiksystemet blive en hovedudfordring i
fremtiden.
Projektet Mobility Management gennemføres i samarbejde med Trekantområdet
Danmark. Projektet er en del af det nationale projekt Formel M, som er en tværinstitutionel indsats i Region Hovedstaden og i
Trekantområdet for forankring af Mobility
Management i dansk transportplanlægning.

TRIN

Det syddanske projekt skal give et bedre
indblik i:
• Borgenes transportbehov
• Borgernes transportadfærd
• Mulighederne for at påvirke valget af
transportmiddel, inden rejsen begynder,
gennem holdningspåvirkning, information
og tekniske tiltag.
Den nye viden skal give inspiration til udviklingen af mere effektive mobilitetsformer
og praksisser, der kan medvirke til at mindske de negative effekter ved transport som
f.eks. trængselsproblemer og belastningen
af miljøet.
Projektets resultater vil komme til at udgøre grundlaget for pilotprojekter omkring
transportbehov- og adfærd samt give Syddansk Mobilitetsråd ny viden og inspiration
til udvikling af den syddanske mobilitet.

4

NYANLÆG
Nyanlæg og store udbygninger, som
omfatter meget store investeringer,
hvor andre løsninger ikke er mulige.

TRIN
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Vidste
du ?...

... at 32 % af
virksomhederne i
regionen angiver
gode transport- og
logistikforhold som
den største fordel
ved deres nuværende
placering?

... at 55 % af
syddanskerne
siger, at adgangen
til et kollektivt
transportsystem
har haft stor eller
afgørende betydning
for deres valg af
bolig?

3

FORBEDRING AF EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR
Tiltag, der forbedrer den eksisterende infrastruktur med
mindre ombygninger og reguleringer, der skaber en mere
smidig trafikafvikling og bedre trafiksikkerhed

TRIN

2

EFFEKTIV UDNYTTELSE AF DEN EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR
Tiltag, som sikrer en effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur,
og som handler om trafikregulering, Intelligente Transport Systemer og
trafikantinformationer om f.eks. kødannelser, samkørselsmuligheder mv.

TRIN

1

PÅVIRKNING AF BEHOVET FOR TRAFIK OG VALGET AF TRANSPORTMIDLER
Tiltag, der påvirker efterspørgslen på transport og valg af transportmiddel, og som
handler om at planlægge arealanvendelsen, så transportbehovet minimeres, og indrette
byområder, så det bliver let at bruge den kollektive trafik, cykling og gang.
Trafikkens behovspyramide arbejder i fire trin, der begynder med at indrette byen, så behovet for transport bliver
mindre, og slutter med store anlægsprojekter, hvor andre og mindre indgribende løsninger ikke er mulige.

… at 165.000
personer (eller 27 %)
af de beskæftigede
i Syddanmark
pendlede over en
kommunegrænse for
at komme på arbejde
i 2007?
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Kapitel 1

Nyt klima
ny viden,
nye løsninger
De globale klimaforandringer har store økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, og de kender hverken kommune-, regions-,
eller landegrænser. Klimaudfordringen er så stor, at ingen aktør
kan løse opgaven alene. Udfordringen kalder derfor på nytænkning
og samarbejde om fælles løsninger.

Klima
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udfordringer

I arbejdet for at nå målsætningen er det
nødvendigt, at man også regionalt, kommunalt og lokalt tager CO2-udfordringen op og
bidrager til at reducere udledningen.
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Det er en kæmpe udfordring, som tages op
både globalt og nationalt. Regeringens mål
er, at Danmarks udslip af drivhusgasser i
2020 skal reduceres med 40 % i forhold
til niveauet i 1990. Målet placerer Danmark
blandt de mest ambitiøse lande på klimaområdet.

30 mio.

19
70

Det er derfor nødvendigt at få stabiliseret
atmosfærens indhold af CO2 for at begrænse
de konsekvenser, som temperaturstigninger
ellers vil få globalt.

ton
35 mio.

0

Hovedparten af den globale opvarmning,
der forårsager klimaforandringer som
stigende temperaturer og mere ekstremvejr
skyldes den stigende udledning af CO2.

Verdens samlede CO2-udslip er steget fra knap
10 mio. ton i 1960 til ca. 30 mio. ton i 2008.

19
6

CO2-udledningen fører
til ekstremvejr

Figuren viser udviklingen i verdens samlede CO2-udslip og omfatter emissioner fra afbrænding af
fossile brændstoffer og fremstilling af cement.
Kilde: Verdensbanken

MERE VAND - FLERE udgifter

750 mm

650 mm

550 mm

0
20
1

0
20
0

19
90

19
80

19
70

19
60

19
50

450 mm

19
40

En øget mængde nedbør vil også føre til
grundvandsstigninger, der flere steder kan
underminere vejnettet og få veje, viadukter
og lignende til at bryde sammen.
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Havniveaustigninger vil udfordre diger,
havne, veje og andre konstruktioner i kystnære områder. Men mængden af vand som
falder på veje, tage og jordens overflade vil
også stige, når der kommer mere nedbør og
flere kraftige regnskyl. Hvis afledningen af
dette overfladevand ikke forbedres markant,
vil byernes kloakker og rensningsanlæg
ikke kunne klare presset, hvilket kan føre
til oversvømmelse af kældre og lavtliggende arealer. Samtidig betyder den øgede
mængde nedbør, at risikoen for forurening
af vores drikkevand stiger.

Der falder gennemsnitligt 100 ml. mere
nedbør om året i dag end der gjorde i 1920.
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En af de helt store udfordringer i fremtiden
er vandhåndtering som følge af klimaændringerne. Byerne såvel som det åbne
land og de kystnære områder har oplevet
udfordringen på nært hold i form af stigende
vandstand i havene, overfladevand, der
overbelaster åer, kloakker mv. samt grundvandsstigninger. Det stigende vand medfører
en række alvorlige udfordringer ikke bare
globalt, men også lokalt i Syddanmark.

Figuren viser Danmarks årlige nedbør i perioden 1920-2010. Værdierne er beregnede landsgennemsnit på basis af et stort antal nedbørsstationer spredt ud over landet.
Kilde: DMI
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initiativer
Et overblik
Syddanmark arbejder for
forebyggelse af klimaændringer og klimatilpasning ad
flere parallelle spor
Klimastrategien opstiller
indsatser for både forebyggelse af og tilpasning til
klimaændringer. Klimastrategien gælder for Region Syddanmarks egen indsats, men
skal derudover medvirke til
at give sammenhæng og fælles retning. Klimastrategien
sætter fokus på:
• C
 O2-kortlægning (udledningen af CO2 skal reduceres med 30 % i 2020 i
forhold til 2005)
• Energirigtigt byggeri
• Vækst i cleantech-erhvervene
• Projektet Low Carbon
Economy Regions
• Tværgående initiativer
De grænseoverskridende
samarbejder
Den syddanske energiklynge
forsøges udvidet i Østersøog Nordsøsammenhæng.
Klimabeskyttelse er et vigtigt
element i Østersøstrategien,
som Region Syddanmark er
omfattet af. Endvidere er
forebyggelse af klimaforandringer i den kommende
strukturfondsperiode et
tværgående element, som
kan understøtte mangeartede initiativer.

Inspirationsforum
– en platform
initiativ 7
Region Syddanmark vil tage initiativ til at oprette et inspirationsforum for indsatsen på klimaområdet. Det nye forum skal, mens den
syddanske klimaindsats finder sin
form, samle relevante aktører og
sikre en løbende dialog omkring
klimaforebyggelse og klimatilpasning. Det nye forum skal ikke
mindst arbejde for videnopbygning og videndeling, der kan danne
grundlag for en effektiv syddansk
indsats på klimaområdet.

Klima- og miljøproblemer kender ikke nogen grænser. Udfordringerne på klimaområdet tydeliggør dermed behovet for en
fælles indsats, nytænkning og mere viden.
Regionen vil derfor oprette et inspirationsforum, der kan fremme samarbejde
og idéudveksling mellem kommunerne og
centrale aktører på området. Et inspirationsforum kan være med til at sikre et
fælles fokus og økonomisk rationalitet i

udviklingen af de kommunale klimaplaner,
og gennem fælles fodslag om den syddanske indsats øge Syddanmarks muligheder
for at gøre sig gældende i den nationale
og internationale debat på klimaområdet.
Samarbejdet kan desuden danne afsæt
for dialog med staten og regeringen om
udviklingen af klimaindsatsen.
Et inspirationsforum kan også være
med til at pege på fremgangsmåder og
løsninger, der kan åbne nye vækstmuligheder. Det er også tankegangen bag
erhvervsudviklingsstrategiens satsning
på forretningsområdet energi, hvor målsætningen er at fremme udviklingen af
alternative energikilder og samtidig bruge
klimaudfordringerne som en drivkraft for
erhvervsudvikling og vækst.
Men en effektiv fælles indsats og
nytænkning kræver viden om, hvordan
vi bedst forebygger og tilpasser os klimaudfordringerne. Derfor har regionen
prioriteret to konkrete initiativer for at
opbygge viden om både klimaforebyggelse
og klimatilpasning.

Klima

Kortlægning af
CO2-udledning

grundvandsMODEL

initiativ 8

initiativ 9

Et særligt initiativ i klimastrategien og for klimaforebyggelsesinitiativer generelt er en CO2kortlægning. Kortlægningen skal
give et billede af, hvor meget CO2,
der udledes fra forskellige sektorer
i Syddanmark og dermed give os
viden og værktøjer til at begrænse
klimabelastningen.

Region Syddanmark igangsætter
et videnudviklingsprojekt for at udvikle en prognose for det fremtidige
grundvandsniveau i Syddanmark.
Et af projektets mål er at udvikle
en ny klimatilpasningsmodel, der
kan blive et nyttigt redskab for
kommuner og forsyningsselskaber
i deres planlægning og sikring af
drikkevandsforsyninger.

Et hovedmål for klimastrategien er at
udvikle og iværksætte handlinger, der kan
bidrage til at reducere udledningen af CO2.

Klimaforandringerne truer eksisterende og
planlagte arealanvendelser. Der er derfor
brug for at se nærmere på, hvordan vi kan
beskytte byer, landdistrikter, infrastruktur
og natur mod følgerne af klimaforandringerne, samt sikre at vækst bliver bæredygtig i et sikkert fysisk miljø.

Det kræver først og fremmest viden om
CO2-udledningen i Syddanmark. Derfor er
første skridt i indsatsen en kortlægning af
CO2-udledningen. Kortlægningen kan
senere suppleres med ”temakortlægninger”, som inden for specifikke indsatsområder, f.eks. byggeri, kan give et mere
præcist billede af udviklingen.
Kortlægningen udarbejdes i 2011-2012 og
stilles gratis til rådighed for kommunerne
og andre parter, som har interesse i at
følge udviklingen.

Syddanmark vil gennem et videnprojekt
udvikle ny viden og nye værktøjer, der bl.a.
kan bruges i de syddanske kommuners
planlægningsarbejde. Videnudviklingsprojektet igangsættes i et tæt samarbejde med GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland).
Projektet forventes at løbe i perioden 2011
til efteråret 2012 og forankres hos Region
Syddanmark.
Der er udvalgt projektområder i Kolding og
Billund kommuner, der afspejler regionens
forskellighed i geologi og hydrogeologi.
Områderne har forskellige jordbundsforhold og påvirkes dermed forskelligt af det
stigende grundvand.
På baggrund af projektresultaterne vurderes mulighederne og behovet for videreudvikling af værktøjerne i en bred dialog med
relevante partnere herunder regeringen.
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Vidste
du ?...

... at 80 % af
danskerne mener, at
det er vigtigt, at deres
kommune tager et
aktivt medansvar for
klimaudviklingen?

... at det offentliges
samlede energibesparelsespotentiale
skønnes til at være
over 40 %?

...at 28 % af
Danmarks
produktion af
vedvarende energi
produceres i
Syddanmark?

TREKANTOMRÅDET

SYDVESTJYLLAND

sønderjylland

FYN

Områdeinitiativer

Område
initiativer
Selvom der er fælles udfordringer for alle dele af Syddanmark, så vejer de
ikke lige tungt alle steder. I den Regionale Udviklingsplan indgår områdeinitiativer for Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn. I
fokus for initiativerne er de særlige udfordringer og muligheder, der er i
de forskellige områder af Syddanmark.

Fælles indsats
Visionen for områdeinitiativerne er at styrke det regionale udviklingssamarbejde mellem kommunerne, de kommunale udviklingsfora og regionen. Etablering af et styrket
samarbejde vil skabe en sammenhængende og koordineret fælles udviklingsindsats til
gavn ikke kun for hver enkelt af de fire områder, men også for de enkelte kommuner,
regionen og hele landet.
Med områdeinitiativerne er det derfor også intentionen at få skabt tydelig integration
mellem landsplanlægning, de kommunale planstrategier og den Regionale Udviklingsplan. For kun gennem sammenhængende udviklingsstrategier kan der effektivt blive
sat en vækstdagsorden, hvor der med en fælles indsats tages fat om konkrete lokale og
regionale udfordringer, og hvor udviklingspotentialer søges udnyttet.

Fremadrettet dialog og initiativ
Områdeinitiativerne er en platform til dialog og udviklingssamarbejde på tværs af kommunegrænser.
De konkrete områdeinitiativer er blevet til i en politisk og faglig dialog om, hvilke udviklingsemner der i de enkelte områder løftes bedst i fælleskab. Initiativerne for henholdsvis Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn, som de er beskrevet på de
næste sider, sættes i gang med denne udviklingsplan. Men med områdeinitiativerne som
platform fasholdes også den brede dialog, så der, i takt med at andre behov opstår, kan
sætte andre fælles initiativer i gang.
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Kultur, natur og
oplevelser som
løftestang
Kultur, natur og oplevelser
påvirker borgernes mulighed
for at leve Det Gode Liv, og
det har betydning for, hvor
attraktivt et område er for
nuværende og fremtidige
borgere. Region Syddanmarks
kulturmidler vil i fremtiden
blive disponeret til at udvikle
strategiske projekter i dialog
med områdets kommuner
m.fl. Projekterne skal styrke
de fire områders synlighed og
attraktivitet, men kan udmærket involvere flere områder og
hele regionen. Den regionale
kulturstrategi revideres i overensstemmelse hermed.

Sundhed som
løftestang
Region Syddanmark vil i samarbejde med kommuner og
forskningsinstitutioner undersøge i hvilket omfang, tilbud
inden for sundhed og livsstil
samt lokalområders fysiske
rum bidrager til områdernes
attraktivitet.

| esbjerg | fanø | tønder | varde |

Sydvestjylland

Områdeinitiativer
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Sydvestjylland
Sydvestjylland med kommunerne Tønder, Esbjerg, Varde og Fanø er geografisk placeret ved det altid foranderlige Vadehav. Sydvestjylland er et eksempel på, hvordan et geografisk skæbnefælleskab giver fordele nogle steder,
mens det giver udfordringer andre steder, både når det gælder bosætning og
erhvervsudvikling.
Med afsæt i områdets funktionelle sammenhæng, hvor Esbjerg by for en stor del
af området er naturligt centrum for mange
aktiviteter, er udgangspunktet at se på
områdets helhed og den samlede udvikling
i Sydvestjylland.
Udover den funktionelle sammenhæng,
herunder områdets offshore aktiviteter, er
et iøjnefaldende fællestræk for kommunerne den unikke natur med adgang til

Vesterhavskysten og Vadehavet. Naturen
og de muligheder, den giver for fritidsliv,
er afsæt for en væsentlig del af den turisme, der alene i Sydvestjylland genererer op mod en fjerdedel af det samlede
turismeforbrug i regionen. Turismens
betydning er allerede stor i området, men
med de helt særlige oplevelsesmuligheder,
området byder på, er der potentiale til
mere både økonomisk og i form af flere
arbejdspladser.

initiativer
Byroller og
Byfunktioner
initiativ 10
Analyse af den funktionelle
sammenhæng mellem byerne
Initiativet forankres i en arbejdsgruppe
med Esbjerg Kommune som projektleder. Analysen er fokus for initiativet,
men med kommunal lead på opgaven
er der åbnet for, at initiativet kan løftes
op på en bredere strategisk bane. På
grundlag af det frembragte videngrundlag kan der iværksættes initiativer, der
skal understøtte planlægning og udvikling i Sydvestjylland.
Strategisk og analytisk støtte til at
formulere byudviklingsstrategier.
I forlængelse af ”Byanalysen”, ”De
mindre byer” og de erfaringer, som
blev høstet omkring arbejdet med
udviklingsstrategier primært i de
tidligere rådhusbyer, tilbyder regionen
at assistere yderligere et par byer i
forbindelse med formulering af byudviklingsstrategier. Arbejdet koordineres med kommunerne.

Turisme
initiativ 11
Relevant opdateret statistik
Med afsæt i områdets samlede specialisering i turisme og med fokus på
en fortsat udvikling af erhvervet, er
det vigtigt at have adgang til relevant
opdateret statistisk materiale – både
for de enkelte kommuner, området
som helhed og til sammenligning med
andre. Der tages initiativ til etablering
og udarbejdelse af ny statistik for
turisme. Initiativet integreres i arbejdet med en koordineret sydvestjysk
turismestrategi for de fire kommuner.
Statistikarbejdet skal supplere og
afstemmes med øvrige statistikaktiviteter på området. Sydvestjysk
Udviklingsforum (SVUF) er tovholder
for det samlede projekt. Regionen er
udførende for den del, der specifikt
omhandler en ny statistik.

Vision
for fælles
indsats
Med udgangspunkt i områdets
unikke natur og funktionelle
sammenhæng er det visionen
at synliggøre fælles styrker og
udviklingspotentialer, så alle
gode kræfter karakteriseret af
vækst og initiativ mobiliseres til
gavn for den samlede udvikling
i Sydvestjylland.
Visionen for fælles indsats er
forankret både i den Regionale
Udviklingsplan og i planstrategierne for Tønder, Esbjerg, Varde
og Fanø kommuner.

| haderslev | sønderborg | tønder | aabenraa |

sønderjylland

Områdeinitiativer
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Sønderjylland
Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa er porten til Europa for JyllandFyn – og i nogle tilfælde for endnu større områder. Dermed er det disse syddanske kommuner, som i særlig grad kan få fordel af grænseoverskridende
samarbejde og blive påvirket af vilkår og udvikling i det nordtyske område.
I Sønderjylland peger fremskrivninger
på vækst i områder langs motorvejen,
mens andre steder præges af befolkningstilbagegang. Finanskrisen ramte med
virksomhedslukninger og nedlæggelse af
traditionelle produktionsjob. De nærliggende byområder Flensborg, Esbjerg og
Trekantområdet forventer vækst, hvilket
giver muligheder også for Sønderjylland,
mens den ventede svage udvikling i de
tyske nabolandområder er en udfordring.
Vestdanmark og Tyskland har en sammenlignelig erhvervsstruktur præget af
industriproduktion til verdensmarkedet, og
der er et nært samspil med indbyrdes leverancer over landegrænsen, men grænsen
er fortsat en barriere. Den dansk-tyske

organisation Vækstcentret vil markedsføre
grænseregionen og styrke samarbejdet.
Region Sønderjylland-Schleswig gennemfører grænsependlerrådgivning, og fremmer kulturaktiviteter på tværs af grænsen.
Jyllandskorridoren fra Aalborg til Hamborg er rygraden i den infrastruktur, som
sikrer, at personer og gods kan komme ind
og ud af Vestdanmark. Her spiller landegrænsen en vigtig rolle, og i Sønderjylland
findes mange kompetencer på transportområdet. Den dansk-tyske transportkommission kan blive et omdrejningspunkt
for nationalt engagement i udvikling af
infrastruktur og transportforhold i Jyllandskorridoren.

initiativer
Synliggøre
grænseregionen
initiativ 12
Kendskabet til grænseregionens
forhold skal øges ved at udvikle og afprøve et grænsebarometer bestående
af to dele: En borgerundersøgelse på
begge sider af grænsen og tællinger
af person- og varebiler, der passerer
landegrænsen. Forventningen er, at
resultaterne kan skabe synlighed om
grænselandet og en erkendelse af
de nationale interesser i området.
Grænsebarometeret vil i samspil med
en kommende dansk-tysk databank
synliggøre området og samtidig dokumentere grundlaget for nationale
interesser i grænseregionen.
Region Syddanmark er tovholder på
udvikling og gennemførelse af grænsebarometret i en forsøgsperiode.

Understøtte
transport og
tilgængelighed
initiativ 13
En fælles vestdansk-nordtysk banestrategi for Jyllandskorridoren vil
bidrage til hurtigere tog og bedre
sammenhæng i driften af regionaltog
over landegrænsen. En grænsebanegård, der bidrager til at bringe
flere personer og mere gods over på
banen, belyses i banestrategien.
Flensborg by er tovholder for en
dansk-tysk indsats, der bl.a. søger at
bringe emnet ind som en opgave for
den dansk-tyske transportkommission.

Vision
for fælles
indsats
Sammen med flere dansk-tyske
aktører vil den Regionale Udviklingsplan styrke Sønderjyllands
muligheder i tæt samspil med
en større geografi. I samarbejdet fokuseres på at profilere og
udvikle grænseregionen på linje
med Øresundsregionen og den
kommende Femern Bælt-korridor. Det øvrige Danmark skal få
øje på, at potentialerne i
landegrænseregionen også er
nationale interesser.
Visionen for fælles indsats er
forankret både i den Regionale
Udviklingsplan og i planstrategierne for Haderslev, Sønderborg,
Tønder og Aabenraa kommuner.

| Billund | FREDERICIA | KOLDING | MIDDELFART | VEJEn | VEJLE |

Trekantområdet

Områdeinitiativer
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Trekantområdet
Trekantområdet er et vækstområde i regionen, og med sine mange indbyggere
og arbejdspladser samt status som et trafikalt knudepunkt danner Trekantområdet det sydlige centrum i Østjylland, Danmarks anden store vækstregion.
Østjylland – fra Randers til Haderslev, bliver i stigende grad opfattet som en
sammenhængende millionby med store vækstmuligheder. Hvorvidt Trekantområdet kan udnytte placeringen i eller langs den Østjyske Millionby, kan
være afgørende for områdets udvikling.
Trekantområdets position som vækstområde er baseret på en meget stærk
industri. Denne position udfordres af
globaliseringen og den teknologiske udvikling, som bevirker, at omstillingsevnen
og hastigheden er stadig mere afgørende i
forhold til den nationale og globale udvikling. Det betyder, at Trekantområdet står
over for en tilpasning af erhvervsstrukturen, hvor tilføjelse af viden og kvalitet i
varer og tjenesteydelser uanset branche
er helt afgørende.

Trekantområdets centrale placering
i Danmark gør området attraktivt som
bosætningssted, fordi her er mange arbejdspladser – og fordi området ligger så
centralt, at man kan bo her og eksempelvis
arbejde i Aarhus, Odense, Esbjerg eller
Sønderborg. Men stigende krav til bosætning, herunder flere og mere varierende
muligheder for kultur- og fritidsoplevelser
og nem adgang til uddannelse og unikke
bymiljøer, giver en udfordring til områdets
attraktivitet. Desuden presses selv større
byer i Trekantområdet af en stigende efterspørgsel af storbyværdier fra bl.a. unge
højtuddannede, som oftest tiltrækkes af de
større byer.

mere fælles viden
initiativ 14

Analyserne kan danne udgangspunkt
for yderligere initiativer, der kan skabe
vækst og udvikling i Trekantområdet.

Udviklingen i Trekantområdet
har afgørende betydning for
væksten og velstanden i Syddanmark. Vi skal derfor regionalt og lokalt være på forkant
med at ruste Trekantområdet
til de udfordringer, som den forstærkede konkurrence bringer
både på kort og lang sigt. Der
iværksættes derfor et arbejde,
der skal tilvejebringe en viden,
der belyser, hvad Trekantområdet skal leve af i fremtiden,
og hvordan Trekantområdets
synlighed og internationale
kapacitet kan udvikles. Arbejdet
tager udgangspunkt i områdets
beliggenhed i den Østjyske
Millionby.
Visionen for fælles indsats er
forankret både i den Regionale
Udviklingsplan og i planstrategien for Trekantområdet.

initiativer

De seneste årtier er presset på
den danske konkurrenceevne blevet
væsentligt forstærket på grund af en
øget globalisering af økonomien. Hvilke
konsekvenser har det for Trekantområdet, og hvilke muligheder giver det?
Det er ikke muligt at finde alle svarene
på de spørgsmål, men der er brug for at
få udviklet og perspektiveret Trekantområdets rolle som vækstdynamo i
Vestdanmark.

Vision
for fælles
indsats

Konkrete initiativer er:
• E
 n samlet analyse af Trekantområdet
i den Østjyske Millionby herunder fokus på forskellige fremtidsscenarier,
der kombinerer generelle trends og
konkrete vækstbarrierer i området
• U
 darbejdelse af en ”Kontur” for
Trekantområdet i 2012
• U
 darbejdelse af analyser i sammenhæng med Trekantområdets
planstrategi og dens opfølgning
• A
 nalyse af generelle pendlingsmønstre i relation til Trekantområdet

| Assens | Faaborg-Midtfyn | Kerteminde | LangelanD | Middelfart |
| Nordfyn | Nyborg | Odense | Svendborg | Ærø |

Fyn

Fyn
Fyn og øerne er et velafgrænset område. Det giver de ti kommuner en stærk
identitet som værende fynske kommuner. Når det er sagt, spænder kommunerne over meget forskellige kendetegn, fra storbyen Odense til de naturskønne omgivende kommuner langs Fyns kyst og til øerne i syd.
Odense er Fyns og regionens storby
— hjemsted for Syddansk Universitet og
Odense Universitetshospital — og dermed
en naturlig drivkraft på Fyn. Men byen
har haft en mindre gunstig udvikling end
storbyerne Aarhus og København. Et
forstærket samarbejde på Fyn rummer
muligheder for sammen at skabe den dynamiske vekselvirkning og samspil mellem
storbyen, de mindre byer og landet, der
kan løfte væksten på hele Fyn.

Fyns placering midt i Danmark kan være
grobund for vækst og udvikling, men
også for infrastrukturelle udfordringer
på jernbane og vej. Kommunerne i en så
vidtstrakt geografi har naturligt forskellige behov og interesser, men også en
fordel i at stå sammen om at møde disse
udfordringer.

KONTUR Fyn

initiativ 15

initiativ 16

Analyse og kortlægning af de
fynske videnerhverv. Formålet med
initiativet er at få belyst de fynske
videnerhverv og dermed skabe det
videngrundlag, der er nødvendigt for
at tiltrække attraktive virksomheder - herunder virksomheder inden
for velfærdsteknologi. Analysen
består af flere dele: En beskrivelse
af videnerhvervenes økonomiske og
beskæftigelsesmæssige betydning
på Fyn og en kortlægning af, hvor på
Fyn vidensvirksomhederne placerer
sig, og en række interview med
videnvirksomheder om fordele og
ulemper ved at placere sig på Fyn.

Et ensartet og samlet billede af
Fyns tilstand er afgørende for at
kunne designe og iværksætte nye initiativer, der skaber øget bosætning,
investeringer og erhvervsudvikling
på Fyn. Med udgangspunkt i Region
Syddanmarks KONTUR-publikationer
for kommunerne udarbejdes en samlet KONTUR-rapport for Fyn. Rapporten benchmarker Fyn med det øvrige
Danmark på centrale parametre som
bosætning, erhvervsudvikling, uddannelse og klima.

Analysen forankres i arbejdsgruppen bag Fynsprojektet og udføres i
regi af den Regionale Udviklingsplan.
Analysen danner udgangspunkt for
yderligere initiativer, der kan skabe
vækst og udvikling på Fyn.

Arbejdsgruppen bag Fynsprojektet er
tovholder på initiativet, der udføres i
regi af den Regionale Udviklingsplan.
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Vision
for fælles
indsats
Fyn vil skærpe samarbejdet om
at skabe udvikling og vækst.
Visionen er at etablere Fyn som
et vækstområde, der binder
vækstområderne i Østjylland
sammen med vækstområdet i
Øresundregionen. Realisering af
visionen vil skabe en ny dynamik,
der vil være til gavn for både Fyn,
Region Syddanmark og Danmark
som helhed.

Fynsk udvikling

initiativer
Videnerhverv
på Fyn

Områdeinitiativer

For at løfte visionen om Fyn
som vækstområde er der
etableret regionale erhvervsog udviklingssamarbejder.
Den Regionale Udviklingsplan
støtter med områdeinitiativ
Fyn op om de fælleskommunale samarbejder.
Udviklingssamarbejdet på Fyn
har to spor:
Enhedsorganisationen
Udvikling Fyn skal gennem
en fælles fynsk strategi og
indsats på erhvervs- og
turismeområdet skabe øget
vækst og velstand på Fyn og
gøre Fyn til et attraktivt sted
for turister, virksomheder og
investeringer.
Fynsprojektet skal opstille
fælles overordnede pejlemærker for det planstrategiske
arbejde i øvrigt – pejlemærker
som blandt andet skal støtte
op om vækstdagsordenen
og give omverdenen et mere
klart og prioriteret billede af,
hvad Fyn i fællesskab vil.
Fynsprojektet gennemføres
i et samarbejde mellem de
fynske kommuner, Region
Syddanmark og Miljøministeriet. Projektet integrerer
landsplanlægningen og den
regionale og kommunale
planlægning.

Fælles Indsats

Med det rette
værktøj...
Den Regionale Udviklingsplan indeholder en bred vifte af værktøjer, der skal bruges til at
udvikle rammerne for Det Gode Liv i Syddanmark. Værktøjerne skal nu sættes i spil via en
fælles indsats på tværs af sektorer og organisationer.
Radikal nytænkning er nødvendig
Kun ved at fokusere på helheden i stedet for løsrevne
elementer kan vi tage udfordringerne op og finde effektive
løsninger på problemerne. Den Regionale Udviklingsplan
afspejler dette behov for radikal nytænkning. Visionen om
Det Gode Liv sikrer sammen med de regionale initiativer
og områdeinitiativerne en helhedsorienteret og langsigtet
indsats.
Succes kræver syddansk samarbejde og engagement
Dialogen med de syddanske kommuner har spillet en vigtig
rolle i skabelsen af den Regionale Udviklingsplan, men de
bliver også centrale aktører i implementeringen af planens
initiativer. Mange andre i Syddanmark har direkte eller indirekte bidraget til den Regionale Udviklingsplan, men endnu
flere skal deltage i virkeliggørelsen af planen, da planens
succes beror på et bredt syddansk engagement og gode
ideer på alle initiativområder.
Den Regionale Udviklingsplans initiativområder udgør en
fælles basis for implementering af de kommunale plan- og
udviklingsstrategier og de forskellige regionale strategier.
Og de mange parter, der er involveret, kan spille emner
ind på den fælles bane for det videre arbejde i regi af den
Regionale Udviklingsplan.

Undervejs vil der være behov for at tage bestik af ny viden
og for at drøfte de næste etaper. Derfor fastholdes den
organisering af samarbejdet, der har eksisteret, mens den
Regionale Udviklingsplan blev udarbejdet. Det er eksempelvis aftalt, at den politiske koordinationsgruppe mødes et
par gange årligt for at drøfte kursen og fremdriften.
Nøglen er ny viden til tiden - også i fremtiden
Bevæger vi os som tilsigtet i de regionale initiativer? I områdeinitiativerne? Og i det hele taget? Manglende fremdrift
kan skyldes, at vi bruger kræfterne forkert, eller at udviklingen i verden gør vejen vanskeligere end forventet. Den
Regionale Udviklingsplan er et dynamisk instrument, som
løbende skal levere ny viden og nye produkter, så vi kan
vælge den bedste vej og tage højde for opståede forhindringer.
Det betyder, at fælles viden skal være let tilgængelig, så alle
syddanskere kan være med til at videreudvikle initiativerne og blive inspireret til nye ideer og engagement. Den
Regionale Udviklingsplan har derfor sin egen hjemmeside,
hvor man udover planen får adgang til den fælles viden,
der er grundlaget for planen samt den viden, der udvikles i
fremtiden.

Hvordan holdes kursen?
Den Regionale Udviklingsplan skal løbende hjælpe Syddanmark med at navigere i forhold til de fælles udfordringer og
den fælles indsats.
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Regional Udviklingsplan 2012-15 fremmer vækst
med Det Gode Liv i Syddanmark.
Engagement, ny viden, aktivitet og fremdrift er
vigtige ingredienser i et godt liv, og det skal også
være drivkræfterne i Syddanmarks vækst. Blandes disse ingredienser med de syddanske byers
og områders særlige kvaliteter, erhvervsmæssige styrker og traditioner, sætter vi en kurs med
vores egne løsninger mod vækst og et endnu
bedre liv.
Derfor handler Regional Udviklingsplan 2012-15
om at give et solidt vidensgrundlag og skabe en
ny og forstærket indsats på områderne Uddannelse, Infrastruktur & Mobilitet. Men den sætter
også en klimadagsorden. Klimaforandringerne
koster allerede dyrt, og vi skal blive bedre til at
handle rettidigt og effektivt.
Ligeledes sætter områdeinitiativerne en mere
specifik indsats i gang for at udvikle projekter i
regionens forskellige dele, der kan blive til gavn
for hele regionen.
Udviklingsplanen angiver kursen og angiver hvilke
aktiviteter, vi sætter i gang. Men planen er kun
startskuddet. Udviklingsplanen er en vedvarende
udviklingsproces, hvor næste skridt aftales af
region, kommuner og andre aktører med afsæt i
ny viden og de opnåede resultater.
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