Den Regionale udviklingsplan 2012-15. Det gode liv som vækstskaber.
Den regionale udviklingsplan 2012-15, Det gode liv som vækstskaber, blev udarbejdet i tæt samarbejde med de 22
syddanske kommuner og med bidrag fra andre centrale regionale aktører. Den fællesregionale plan samler de
syddanske hovedaktiviteter på erhvervs-, uddannelses-, kultur-, infrastruktur og klimaområdet samt det
grænseoverskridende samarbejde.
Udviklingsplanen rummer fire regionale initiativer: Viden til vækst, Uddannelse, Infrastruktur & Mobilitet samt Klima.
Desuden er der fire byregionale områdeinitiativer for henholdsvis Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og
Fyn. Derudover er der gennemført en lang række af projekter under erhvervsstrategien. Alle oprindelige initiativer
oplistet i planen er gennemført. Igennem hele perioden er nye tiltag blevet udviklet i fælles dialog i takt med opnåede
erfaringer og resultater.
Herunder ses en oversigt over aktiviteter under 1) udviklingsplanens regionale initiativer og under 2) de fire
byregionale initiativer:
Regionale initiativer
Viden til vækst

Regionen har sammen med kommunerne opbygget et fælles syddansk
vidensgrundlag, der har identificeret udfordringer, styrker og potentialer samt
sikret en løbende overvågning af de regionale og lokale vækstvilkår. Den
fælles viden er blevet brugt som beslutningsgrundlag for strategier og
politiske beslutninger på både regionalt og lokalt niveau og dermed også som
afsæt for udviklingsplanens initiativer.
Eksempler:
 Det Gode liv måling. En årlig måling af syddanskernes levevilkår og
oplevede liv i Syddanmark. I forbindelse med regionens arbejde med
måling af det gode liv i Syddanmark blev Region Syddanmark udvalgt
som et casestudy i OECD-projektet ”How’s life in your region”.
Projektet bidrog til udviklingen af målingen samt med ny viden inden
for det byregionale arbejde. Resultatet af målingerne offentliggøres
årligt.
 Etablering af en talbank, der fungerer som en fælles videndatabase
for de regionale aktører i Syddanmark, hvor man kan finde tal for bl.a.
CO2-udledning, velfærdsteknologi og offshorebranchen.
 KONTUR er en grundlæggende analyse af hver enkelt kommune
inden for befolkning, erhverv, arbejdsmarked, uddannelse m.m.
 Overvågningsnotatet, der årligt opgør en regionaløkonomisk ’State
of the Region’ – regionalt BNP, produktivitet, beskæftigelse etc.

 Region Syddanmarks Vækstbarometer, der afdækker
virksomhedernes økonomiske forventninger, omsætning,
ansættelser, eksport, finansiering m.m. og syn på regionale
erhvervspolitiske emner.
 Analyser af byer og byregioner, der har dannet grundlag for
kommunale og lokale indsatser og udformning af byudvikling.
 Regionaløkonomiske analyser af erhvervsstrategiens
forretningsområder. Der er bl.a. gennemført analyser af
offshore/energi, sundhedsinnovation og design/kreative erhverv.
 Uddannelsesbarometer, der monitorerer udviklingen på
uddannelsesområdet.
 Sundhedsprofilerne
 Fremtidens kompetencebehov, analyse af efterspørgslen efter
uddannelsesretninger i fremtiden.
1



Uddannelse

Energiregnskaber, kortlægning af CO2-udledning og
energiregnskab.

Alle planens initiativer på vidensområdet er gennemført
Der er gennem syddansk uddannelsesaftale og den tilhørende
handlingsplan skabt en samarbejdsplatform, hvor de syddanske
uddannelsesaktører er nået til enighed om, hvilke mål og indsatser, der skal
prioriteres på uddannelsesområdet. Blandt andet via uddannelsespuljen er
der støttet opbygning af en række projekter for at fremme målsætningerne på
uddannelsesområdet.
Derudover har indsatsen på uddannelsesområdet bidraget til etableringen af
foreningen ”work live stay”, som skal styrke rekruttering og fastholdelse af
højtuddannet udenlandsk arbejdskraft

Infrastruktur og mobilitet

Alle planens initiativer på uddannelsesområdet er gennemført
Enighed mellem Region og de 22 kommuner om tre syddanske
infrastrukturprioriteter har stillet Syddanmark stærkere i den nationale
infrastrukturdebat. Prioriteterne er udbredt via politiske aktiviteter som bl.a. en
syddansk nytårskur på Christiansborg i 2012, hvor Region Syddanmark og de
22 syddanske kommuner præsenterede de 3 syddanske
infrastrukturprioriteter over for transportministeren, folketingsmedlemmerne
og repræsentanter fra erhvervslivet. Desuden ved en konsekvent
kommunikation til arrangementer, foredrag, strategiske udspil, i pressen m.m.
Derudover har arbejdet i mobilitetsrådet og deltagelse i både nationale og
internationale netværk som Nordsøkommissionen, Dansk-tysk
transportkommission, Nordisk transportpolitisk netværk,
Kattegatarbejdsgruppen m.m. fremmet syddanske interesser på
infrastrukturområdet. Det har bl.a. via regionens formandskab i
Nordsøkommissionens transportgruppe bidraget til, at TransEuropean
Network for transport (Ten-T) er blevet forlænget bl.a. med strækningen fra
nord mod Aarhus til Frederikshavn og Hirtshals.
Indsatsen på infrastrukturområdet har også adresseret aktuelle syddanske
infrastrukturdagsordner eksempelvis gennem en screeningsanalyse af
grundlaget for en fast forbindelse mellem Fyn og Als, rapporter om
højhastighedsforbindelse på jernbanen til Hamborg, de regionale
konsekvenser af en fast Kattegatforbindelse og Femern forbindelse, en
midtjysk motorvejs betydning for Billund Lufthavn m.m.

Klima

Alle planens initiativer på mobilitetsområdet er gennemført
Vedtagelse af en fælles klima- og bæredygtighedspolitik for Region
Syddanmark, der udmønter de nationale og internationale mål på
klimaområdet, og som aktivt arbejder for at skabe fælles klimaeffektive
løsninger
Udvikling af grundvandskort i samarbejde med Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelser (GEUS) i tre kommuner. Kortene afdækker
grundlaget for klimahandlingsplaner og planlægning af erhverv, boliger og
byudvikling.
Gennemførelse af projekt om strategisk energiplanlægning i et samarbejde
med de 22 syddanske kommuner, 8 energiselskaber og virksomheder v/Lean
Energy.
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Andre aktiviteter

Projekter
Regionen deltog i det nationale projekt DK-2050, der havde til formål at
udvikle og styrke de danske byregioner. Projektets overordnede mål er få
skabt et kvalificeret grundlag for at landdistrikter, landsbyer, byer, kommuner
og regioner kan træffe strategiske valg, der fra 2014 og frem mod 2050 kan
bidrage til at fremme målsætningen om en omfattende grøn omstilling.
Projektet var ledet af Dansk arkitektur center i et partnerskab mellem
Realdania og staten ved Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og
Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
Yderområder
 Fokus på yderområdernes udfordringer og potentiale samt
anbefalinger til det fremtidige udviklingsarbejde.
Internationalt samarbejde
 Jyllandskorridorprojektet. Der er indledt et strategisk samarbejde med
Hamborg, delstatsregeringen i Schleswig-Holstein, de andre
vestdanske regioner og de store byer Odense, Esbjerg, Aarhus,
Aalborg samt Udviklingsråd Sønderjylland om
udviklingsmulighederne fra Sydnorge i Nord til Hamborg i syd. Der er
bl.a. afholdt en konference i Vejle for alle interessenter, deltaget med
oplæg på EU-kommissionens Open Days 2015 m.m.
 OECD-projektet Measuring wellbeing to enhance regional policy 2014
havde Syddanmark som partner og case, og der er sammen med
Region Midtjylland gennemført et OECD-review af den regionale
innovation i 2012. Desuden er Region Syddanmark gået sammen
med OECD om et pilotprojekt om danske byregioner, og med
Nordregio om betydningen af attraktivitet og tilgængelighed.
 Der er gennemført en lang række projekter og indsatser under
partnerskabsaftalen med Slesvig-Holsten samt Interreg 5Aprogrammet for at fremme udviklingen i det grænseoverskridende
område.

Byregioner
Generelt

Der blev etableret en platform for det regionale-kommunale samarbejde i hver
byregion med udgangspunkt i politisk aftalte indsatsspor. I alle fire byregioner
blev der etableret en administrativ platform for udvikling og gennemførelse af
aktiviteterne.
Med de fire områdeinitiativer er der skabt en tydelig integration mellem
landsplanlægning, de kommunale planstrategier og den regionale
udviklingsplan.

Fyn
Assens, Faaborg-Midtfyn,
Kerteminde, Langeland,
Middelfart, Nordfyns,
Nyborg, Odense,
Svendborg og Ærø
kommuner

Regionen har deltaget i Fynsprojektet og senere i Byregion Fyn, dels i
arbejdet med udarbejdelsen af Strategi Fyn - en fælles fynsk
udviklingsstrategi. I strategien er annonceret en række aktivitetsspor, hvoraf
flere integrerer samarbejde med region Syddanmark.
Samarbejdet med Byregion Fyn har bl.a. drejet sig om udviklingen af de
fynske videnserhverv, Odense i forhold til de fire øvrige danske storbyer og
bosætning fx højtuddannedes relationer og flyttemønstre.
Derudover er der støttet og gennemført flere kulturprojekter. Bl.a. Kultur
og natur i bevægelse – historien undervejs. Det fælles kulturprojekt
tematiserer Fyns særlige natur‐ og kulturværdier.
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Trekantområdet
Billund, Fredericia, Kolding,
Middelfart, Vejen og Vejle
kommuner

Sønderjylland
Haderslev, Sønderborg,
Tønder og Aabenraa
kommuner

Sydvestjylland
Esbjerg, Fanø, Tønder og
Varde kommuner

Hovedemnet for indsatsen i Trekantområdet var opbygning af et
områdespecifikt vidensgrundlag og sammenhæng med det store samarbejde
om Jyllandskorridoren. Der er bl.a. sat fokus på forholdet mellem by og land,
byerne i Vejle Kommune, herunder Vejles bydele, kvarterer og nabolag,
grundvandsscenarier i Kolding og Billund kommuner m.m.
Derudover er der støttet og gennemført flere kulturprojekter. Bl.a.
Kulturfestival, der havde som mål at etablere en kulturfestival i
Trekantområdet.
Regionen har samarbejdet med de sønderjyske kommuner om synliggørelse
af grænseregionen. I samarbejdet fokuseres på at profilere og udvikle
grænseregionen på linje med Øresundsregionen og en kommende Femern
Bælt-korridor.
Der er bl.a. gennemført aktiviteter for at dokumentere, forstå og udbrede
kendskabet tildet grænseoverskridende element, undersøgelser af
grænsetrafikken, sammenligninger af danske regioner og nordtyske områder,
borgerundersøgelser på begge sider af grænsen og forarbejder til tanken om
en egentlig byregional tænkning hen over grænsen fra 1920.. Derudover er
der arbejdet på at understøtte transport og tilgængelighed mellem Dammark
og Tyskland.
Derudover er der støttet og gennemført kulturprojekter. Bl.a. ”Boost
kultur: Koncept: Konsum”, der er et fælles kulturprojekt, som skal udvikle
aktiviteter, der skal tiltrække den kreative klasse
Regionen og de sydvestjyske kommuner har samarbejdet om
strategiudvikling, turisme, byudvikling bl.a. i Esbjerg, byroller og byfunktioner
samt om højtuddannede menneskers flyttemønstre. Der er identificeret
udfordringer, styrker og potentialer i byer af forskellig størrelse, som er blevet
anvendt som grundlag i udviklingsarbejdet.
Derudover er der støttet og gennemført kulturprojekter. Bl.a. Wadden
Sea Sculptures, der er et fælles kulturprojekt, som samler nationale og
internationale kunstnere.
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