Forligstekst ved budgetvedtagelsen –
Udmøntning af det økonomiske råderum i 2011 inden for Regional
Udvikling
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 i Regionsrådet den 27. september 2010,
blev der indgået forlig om bl.a. udmøntning af et midlertidigt råderum på 10 mio. kr. i
2011 inden for nedenstående fokusområder: Udvalget for Regional Udvikling blev
anmodet om en konkret udmøntningsplan.
Fokusområder for udmøntning af det økonomiske råderum:
1. Gang i Væksten
Velfærdsteknologi startpakke med henblik på støtte til medarbejdere der vil afprøve
velfærdsteknologiske løsninger. Løsningen skal være til gavn for Region Syddanmark.
Udkantslånepakke til opstartsvirksomheder i udkantområder i form af lånefond, hvor
iværksættere kan låne 200.000 kr. som risikovillig kapital til opstart af
vidensvirksomhed. Det forventes, at finansieringen suppleres via Vækstforum.
2. Trafik
2.a. Analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Der
afsættes midler til ekstern undersøgelse, idet mulighederne for Interregmedfinansiering
undersøges. Endvidere er der enighed om en forundersøgelse vedrørende strategiske
infrastrukturprojekter, herunder kollektiv trafik, omkring Billund Lufthavn.
2.b. Kollektiv trafik  Flere med bussen. Markedsføringskampagne på relevante
arbejdspladser af den kollektive trafik med fokus på pendlere og etablering af ordninger,
der gør det attraktivt eller gratis for ældre/særlige grupper at tage med kollektiv
transport. Initiativerne forudsættes samfinansieret med den statslige pulje til fremme af
kollektiv trafik, afsat ved trafikforliget.
3. Styrkelse af den syddanske kulturarv
3.a. Grænselandet som Europæisk Kulturregion – Sønderborg som Europæisk
kulturhovedstad. Støtte til udvælgelsen af Sønderborg som kulturhovedstad i
grænselandet. Markedsføring, analyser der viser områdets særegenhed og afholdelse
af konferencer og andre kulturarrangementer. Projektet koordineres med de fire
sønderjyske kommuner og SchleswigHolstein.
3.b. Formidling af kulturarven – Jelling som regionalt formidlingscenter. Digital
formidling af undervisningsmateriale til folkeskolen om Jelling og etablering af
rejsekorps, der kan besøge skoler og fortælle om kulturarven i Jelling. Projektet skal
styrke elevers viden om "Danmarks dåbsattest" og dermed deres historiske forståelse.
4. Syddanmark som Science region.
Få gjort flere interesserede i at læse naturvidenskabelige, tekniske og
sundhedsfaglige fag for at styrke udbuddet til de syddanske virksomheder. Der
skal især være fokus på, at få flere drenge gjort interesserede, da det er her det store
problem er. Initiativet koordineres med folkeskoler, ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser.

