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Handlingsplan 2020-22 er den første handlingsplan til
Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024. Den viser
de konkrete indsatser og initiativer som Region
Sjælland vil støtte, sætte i gang og deltage i frem mod
2022.
Handlingsplanen indeholder blandt andet indsatser, der
skal sikre nye muligheder i de mindre byer, kvalificeret
arbejdskraft og fremtidens digitale region. Det er nogle
af de emner, hvor Region Sjælland ønsker at drive den
regionale udvikling fremad og indfri de mange
potentialer for regionen.
Region Sjælland skal være en attraktiv region i
bæredygtig vækst og udvikling. Forandringer i klimaet,
økonomien og måden vi omgås på kræver, at vi indgår i
stærke partnerskaber og koordinerer vores indsatser
med aktører i og på tværs af regionen. Sammen skal vi
udvikle nye og holdbare løsninger, der skaber
mærkbare resultater og forandringer for borgerne. Det
skal ruste os til en verden i hastig forandring.
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Sådan skaber vi Regional udvikling
I Region Sjælland ønsker vi at nytænke måden, vi arbejder med regional udvikling.
Hidtil har regionen primært haft en rolle, som bevillingsgiver og annoncør af
projekter. Fremover vil regionen indtage en mere aktiv rolle i at udvikle og deltage i
projekter.
Handlingsplanen indeholder både de indsatser, som vi har midlerne til at
virkeliggøre her og nu, men giver også plads til at afdække og udvikle mere
langsigtede strategiske indsatser.
Det er afgørende, at vi kan gribe mulighederne for at skabe udvikling, når de opstår.
Derfor vil vi have en opsøgende og samskabende tilgang, hvor vi rækker ud efter
partnere og opsøger nye projekter og muligheder, som vi kan træde ind i og bidrage
til at styrke.

Sjællands Udviklingsalliance
Region Sjælland er medstifter af
Sjællands Udviklingsalliance, der samler
gode kræfter i et partnerskab, der
anvender ekspertviden, lokalt kendskab
og globalt udsyn til at udpege hvilke
investeringer og udviklingstiltag, der kan
sikre, at Region Sjælland også i
fremtiden er et attraktivt sted at bo,
arbejde og drive virksomhed.

Region Sjælland samskaber
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×

10 - 20 mio. kr. om året til udviklingsindsatser

×

Opsøger aktører og udvikler partnerskaber og indsatser

×

Medfinansiering til indsatser og hjælpe med fundraising

×

Regionen bidrager aktivt med ekspertise og ressourcer

Region Sjællands Fondskontor
I 2020 har Region Sjælland oprettet et
fondskontor, der løbende arbejder på
at skaffe ekstern finansiering til at
understøtte handlingsplanens
indsatser.
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Den attraktive
Region
Det sætter vi i gang frem mod 2022
I Region Sjælland skal vi skabe attraktive levevilkår, nye muligheder og
oplevelser overalt i regionen. Frem mod 2022 sætter vi gang i 3 konkrete
indsatser, der kan gøre vores region mere attraktiv.
Hver tredje borger i Region Sjælland bor på landet eller i de mindre
byer. Derfor igangsætter vi tiltag der skaber nye muligheder i de mange
mindre byer, så de forbliver attraktive for dem som bor dér og gør at
flere flytter til.
Vi sætter også gang i indsatser, der udnytter Femern-forbindelsens
potentialer for udvikling. Og så ønsker vi at skabe begejstring og
oplevelser med aktiviteter til Madens Folkemøde på Lolland og når Tour
de France-feltet kører gennem Region Sjælland i 2022.

• Nye muligheder i de mindre byer
• En spirende og attraktiv Femern-region
• Kulturelle fyrtårne
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Nye muligheder i de mindre byer

Den
kompetente
Region

Spiller sammen med

Den
grønne &
bæredygtige
region

Målgruppe for indsatsen

Udfordringer og potentialer

De mere end 200.000 borgere –
svarende til ca. 25% af Region
Sjællands borgere - der bor i de
mindre byer med under 2000
indbyggere.

Flere af Region Sjællands mindre byer er under pres. De er
rammen for mange menneskers liv, men de tømmes for de
funktioner, der gør det attraktivt at bo i området. Skoler og
daginstitutioner lukker, den praktiserende læge er gået på
pension og handelsgaden tømmes for butikker. Selvom
mange mennesker flytter til Region Sjælland, så vælges de
mindre provinsbyer og byer på landet fra. Hvis de også skal
danne ramme for det gode liv i fremtiden, så skal der pustes
nyt liv i deres gader, omgivelser og bygninger. Løsningen er
ikke nødvendigvis nye butikker. Der er brug for, at tænke
anderledes og udvikle nye tilbud og funktioner, der styrker
det gode liv på landet og i provinsen og udvikler de mindre
byer i Region Sjælland.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
1,2 mio. kr. i 2020 til nye
muligheder i de mindre byer i
Region Sjælland.

Indsatser for nye muligheder i de mindre byer i Region Sjælland

Region Sjælland vil arbejde for at
sikre minimum 3 mio. kr. i øvrig
finansiering til udviklingen af
landsbyer og provinsbyer frem til
udgangen af 2022.

I 2020 vil Region Sjælland støtte og igangsætte nye indsatser og projektsamarbejder
om udviklingen af levende bymiljøer, nye boformer samt kultur- og naturoplevelser i
udvalgte landsbyer og provinsbyer i regionen.

Ambitionen er at:

Det gør vi
2020

Den
sammen
hængende
region

Gøre de mindre byer mere
attraktive, så endnu flere
borgere vil besøge og bo i
Region Sjælland.

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
•
•
•
•
•

Boformer og bofællesskaber, der styrker tilflytningen til de mindre byer
Nye løsninger for den offentlige og private service i landsbyer og provinsbyer
Tiltag, der øger tilgængeligheden til de mindre byer i regionen
Nye natur- og kulturoplevelser i byerne på landet
Nye teknologier til fremtidens smarte landsbyer og lokalsamfund

Igangsat i
2020
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Den
kompetente
Region

En spirende og attraktiv Femern-region

Spiller sammen med

Den
sammen
hængende
region

Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Femern Bælt-forbindelsen er danmarkshistoriens største
anlægsprojekt. Når tunnelen står færdig i 2029 vil den
flytte Lolland, Falster og hele Danmark tættere på Europa
og den kan skabe helt nye transport- og handelsmønstre i
korridoren fra Hamborg, gennem Region Sjælland og op til
Oslo. Både på kort sigt og lang sigt vil Femern-byggeriet
kunne styrke samspillet i Femern-geografien og skabe
øget vækst og udvikling i vores region. En integreret
Femern-region skabes gennem partnerskaber mellem stat,
region, kommuner, virksomheder, viden institutioner og
borgere på den danske og tyske side.

Regionens borgere, virksomheder
og samarbejdspartnere på tværs
af den dansk-tyske grænse

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
2 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr.
i 2021 til udviklings- og
vækstpotentialerne ved
Femern-forbindelsen.
Region Sjælland vil arbejde for
at sikre 5 mio. kr. i øvrig
finansiering til udvikling af
Femern-regionen frem til
udgangen af 2022.

Region Sjælland vil trække for i samarbejdet, så
potentialerne for vækst og udvikling realiseres.

Det gør vi
2021

Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialerne ved Femern-forbindelsen
I 2021 igangsættes fokuserede indsatser, der kan realisere de store udviklings- og
vækstpotentialer ved Femern-forbindelsen på kort og lang sigt.

Ambitionen er at:

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Nedbrydning af grænsebarrierer, så tjenesteydelser, arbejdskraft, uddannelse og
viden kan flyde på tværs af Femern-geografien
• En pendlervejledning for danske og tyske pendlere, studerende og virksomheder
• Kulturtilbud der går på tværs af den dansk-tyske geografi
• Udvikling af fælles videregående uddannelser i Femern-regionen
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Prioriteret
i 2021

• Skabe nye job og øge vækst
og beskæftigelse i Femernregionen.
• Øge bosætning i Femernregionen.

Kulturelle fyrtårne

Den
kompetente
Region

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen

Udfordringer og potentialer

Alle borgere og besøgende i
Region Sjælland.

Region Sjælland er rig på kulturelle begivenheder, der
binder vores region sammen. De skaber identitet,
begejstring og fællesskaber for borgere og besøgende.

Budget og finansiering

Tour de France-feltet ruller gennem regionens mange små
og store byer i 2022, og festivaler, der eksempelvis hylder
lokal gastronomi, kunst og scene eller vores kulturhistorie,
vil forhåbentlig igen være mulig efter Corona-krisen.

Region Sjælland prioriterer:
1,5 mio. kr. i 2021 til større
kulturelle og folkelige
arrangementer i Region
Sjælland

Hvis vi også i fremtiden vil have en mangfoldig og kreativ
region med kulturelle fyrtårne, er der behov for at styrke
kulturlivets muligheder for at begejstre og skabe oplevelser
for borgerne. Festivaler og events skaber liv - og liv skaber
vækst, udvikling og tiltrækning af nye borgere,
arbejdspladser og besøgende til vores fantastiske region.

Region Sjælland vil arbejde for
at sikre 1 mio. kr. i øvrig
finansiering til udvikling af
kulturelle og folkelige
begivenheder frem til udgangen
af 2022.

Det gør vi
2021

Den
sammen
hængende
region

Støtte til Kulturelle Fyrtårne

Ambitionen er at:

I 2021 vil Region Sjælland støtte udviklingen og afholdelsen af større folkelige og
kulturelle begivenheder, der er med til at binde regionen sammen og skaber identitet,
livskvalitet og fællesskaber for borgere og besøgende

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Folkelige events og arrangementer i forbindelse med Tour de France 2022 i Region
Sjælland.
• Aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af Madens Folkemøde.
Prioriteret

i 2021

• Udvikle kulturelle fyrtårne,
der er med til at gøre
regionen attraktiv.
• Sikre et stærkt, kreativt og
mangfoldigt kulturliv, der
dyrker og styrker Region
Sjællands mange kvaliteter.
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Den sammenhængende
Region
Det sætter vi i gang frem mod 2022
I Region Sjælland skal både den trafikale og digitale infrastruktur
binde regionen sammen. Frem mod 2022 sætter vi gang i 3 konkrete
indsatser, der skal gøre vores region grøn, digital og mobil.
Vi igangsætter tiltag, så alle borgere i Region Sjælland får adgang til
hurtigt internet og som styrker Region Sjællands position, som en
digital landregion med mange muligheder og løsninger.
Det er vores ambition, at den kollektive trafik i Region Sjælland skal
være emissionsfri. Derfor indsætter vi elektrificerede busser og
udruller miljøvenlige og bæredygtige teknologier i vores transporttiltag.
Og så sætter vi gang i nye tiltag for den kollektive trafik, der forbedrer
rejseoplevelsen og flytter flere passagerer over i regionens busser og
4 lokalbaner.

• Fremtidens grønne mobilitet
• Flere passagerer i den kollektive trafik
• Fremtidens digitale region
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Fremtidens grønne mobilitet

Den
kompetente
Region

Den
attraktive
Region

Spiller sammen med

Den
grønne &
bæredygtige
region

Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Region Sjællands borgere er dem, der pendler mest.
Mange steder er en god kollektiv trafik helt afgørende
for, at borgerne kan komme i skole og på arbejde.

Transportministeriet, kommuner,
trafikselskaber, leverandører af
transport- og mobilitetsløsninger
og borgerne i Region Sjælland.

Passagernedgangen presser økonomien til kollektiv
trafik, og yderligere nedskæringer risikerer at igangsætte
en ond spiral, hvor transportudbuddet falder. Der er
behov for, at vende udviklingen og få flere passagerer i
den kollektive trafik inden for den nuværende
økonomiske ramme. Passagerfremgang kan opnås ved
at styrke de regionale hovedlinjer af busser og
regionaltog. Men hvis fordelene skal nå ud i alle dele af
regionen, så er der behov for, at skabe bedre adgang til
hovedlinjerne, afprøve nye mobilitetsløsninger og
forbedre rejseoplevelsen for den kollektive trafik.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
2 mio. kr. i 2020 til nye
mobilitetsløsninger og flere
passagerer i den kollektive
trafik.
Region Sjælland vil arbejde for at
sikre minimum 4 mio. kr. i øvrig
finansiering til løsninger for flere
passagerer i den kollektive trafik
mod 2022.

Det gør vi
2021

Nye løsninger for flere passagerer i den kollektive trafik
Samarbejde med Movia og kommunerne om nye løsninger for, der forbedrer
rejseoplevelsen og får flere passagerer ind i den kollektive trafik

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
•
•
•
•

Opgraderer stoppe- og skiftesteder, så de er mere attraktive og trygge
Etablering og udbygning af parker- og rejs ved de større togstationer
Bedre digitale løsninger for passagererne i den kollektive transport
Nye transportløsninger i yderområder

Ambitionen er at:

Igangsat i
2020

• Forbedre rejseoplevelsen i
den kollektive trafik.
• Få flere passagerer over i den
kollektive trafik.
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Flere passagerer i den kollektive trafik

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen

Udfordringer og potentialer

Alle borgere og besøgende i
Region Sjælland.

Omkring 30 % af EU’s CO2-emissioner kommer fra
transport. Så der er store klima- og miljøgevinster at hente
ved at satse på nye emissionsfrie drivmidler – også kendt
som fossilfri transport. I dag har alt for mange borgere
benzin- eller dieselbilen som førstevalg, når de skal
transportere sig. Og også den kollektive transport er
domineret af konventionelle drivmidler. Omstillingen til
grøn transport er et uomgængeligt krav til nutidens
trafikplanlægning. Det vil reducere udledningen af CO2,
der skader klimaet. Hvis flere bruger de kollektive
trafiktilbud, så vil det både reducere trængslen på vejene
og reducere udledningen af CO2 fra transport. Og endelig
vil omlægningen til grøn transport understøtte
ambitionerne om at være en grøn region.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
2.1 mio. kr. i 2020 til Grøn
omstilling af regional buskørsel
og 2 mio. kr. i 2021 til Grøn
Mobilitet i Region Sjælland.
Region Sjælland vil arbejde for, at
sikre 3 mio. kr. i øvrig finansiering
til grøn omstilling af den
kollektive trafik.

Det gør vi
2020

Grøn omstilling af regional buskørsel
Region Sjælland samarbejder med Region Hovedstaden om at omlægge
regionale busruter til CO2-reducerende brændstoffer

2021

Igangsat i
2020

Grøn mobilitet i Region Sjælland
Region Sjælland vil deltage i partnerskaber og indsatser, der udvikler og implementerer
grønne mobilitetsløsninger for transporten i Region Sjælland

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Omlægge den kollektive transport til emissionsfrie drivmidler
• Udskifte dieseltog med batteritog
• Tiltag, så flere borgere bruger den kollektive transport
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Den
grønne &
bæredygtige
region

Prioriteret
i 2021

Ambitionen er at:
• Forbedre rejseoplevelsen i
den kollektive trafik.
• Få flere passagerer over i den
kollektive trafik.

Fremtidens digitale region

Den
attraktive
Region

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer
Region Sjællands borgere er dem, der pendler mest.
Behovet for en internetadgang kan i dag sammenlignes
med behovet for strøm og kloakering. Skole- og studieplatforme er digitale, mange arbejder hjemme og flere
typer sundhedskonsultationer sker i dag over nettet. I
Region Sjælland er der fortsat digitale huller, som forhindrer
borgere i at deltage i det digitale samfund. Region Sjælland
vil kæmpe for, at hele regionen er dækket med lynhurtigt
internet. Og Region Sjælland er, set med EU’s øjne, en
digitaliseret landregion, hvor vi er langt med brugen af
digitale løsninger. Vores landsbyer og lokalsamfund er
derfor gode til at udvikle og teste fremtidens digitale
løsninger. For det er netop der, hvor der er langt mellem
husene, at digitale løsninger har den største værdi.

Det gør vi
2021

Fremtidens digitale løsninger for borgerne i byerne og på landet
I 2021 vil Region Sjælland støtte og igangsætte partnerskaber og indsatser, der sikrer en
udrulningen af bredbånd i Region Sjælland samt brugen af fremtidens digitale løsninger
i landsbyerne og på landet i regionen

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Digital adgang til offentlige og private services - eksempelvis lægekonsultation
medicin, rådgivning og sagsbehandling
• Digitale løsninger til bedre transport på landet - eksempelvis brug af samkørsel
og delebiler
Prioriteret
• Mobilisering af lokalsamfund og borgergrupper gennem digitale platforme
i 2021
• Sikring af ordentlig internet alle borgere i regionen

Den
grønne &
bæredygtige
region

Målgruppe for indsatsen
Tele- og bredbåndsbranchen, staten
som medansvarlig for digital
dækning, leverandører af nye
digitale løsninger, landsbyer og
lokalsamfund og borgerne i Region
Sjælland.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
1 mio. kr. i 2021 til fremtidens
digitale løsninger til borgerne i
byerne og på landet
Region Sjælland vil arbejde for
at sikre minimum 1 mio. kr. i øvrig
finansiering til fremtidens
digitale løsninger frem mod
2022.

Ambitionen er at:
• At alle regionens borger og
virksomheder har adgang til
hurtigt internet.
• At digitale løsninger gør det
endnu bedre at bo på landet
og i landsbyerne.
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Den grønne & bæredygtige
Region
Det sætter vi i gang frem mod 2022
I Region Sjælland går vi forrest i at styrke den grønne omstilling. Frem
mod 2022 sætter vi derfor strøm til 5 konkrete indsatser, som bidrager
til en mere grøn og bæredygtig region.
Vi igangsætter indsatser som forebygger og sikrer mod de
klimaforandringer, der både truer vores klode og regionens mange
udsatte byer og landområder.
På samme måde laver vi indsatser, der værner om brugen af vores
råstoffer, så vi har nok i fremtiden. Vi vil nedbringe forbruget af plast og
øge dets genanvendelse i regionen. Og så sætter vi gang i nye
løsninger og partnerskaber, der skal forhindre at pesticider forurener
borgernes drikkevand.

•
•
•
•
•
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Partnerskab for bæredygtig vandforsyning
Bæredygtig brug af råstoffer
Bedre genanvendelse af plast
Forebyggelse af klimaforandringer
Sikring mod klimaforandringer

Partnerskab for bæredygtig vandforsyning
Udfordringer og potentialer
Der bliver fundet mange flere sprøjtemidler i drikkevand og
grundvand end hidtil antaget. Det er en alvorlig trussel for
hele Danmarks drikkevandsressource og kan medføre store
udfordringer og udgifter til vandforsyninger og
myndigheder.
Sprøjtemidler kan stamme fra gamle forureningskilder og
nuværende sprøjtning på marker, samt fra brugen af pesticider i f.eks. villahaver og indkørsler. For at være på forkant
med løsninger af pesticidproblemerne, er der brug for en
samlet indsats for at beskytte vores grundvand. Der er brug
for samarbejder på tværs af forsyninger, myndigheder,
landbrug og andre relevante aktører som sammen kan
fremtidssikre drikkevandsressourcen på Sjælland.

Det gør vi
2021

Partnerskab for bæredygtig vandforsyning og rent drikkevand
Region Sjælland vil samle relevante aktører i et fælles partnerskab, der kan udvikle
løsninger og fremtidssikre drikkevandet på Sjælland

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Analyse og kortlægning af pesticidforurening og en bæredygtig arealanvendelse
• Nye løsninger og virkemidler til bekæmpelse af pesticidramt grundvand
• Bæredygtige tiltag, der sikrer en god vandforsyning og koordineres med landbrugets
interesser
• Anbefalinger til en samlet bæredygtig indsats for vandforsyningen og
grundvandet på Sjælland
Igangsat i
2020

Den
Den
attraktive
attraktive
region
Region
Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen
Offentlige myndigheder og
kommuner, vandforsyninger,
virksomheder, landbruget og
borgere i Region Sjælland.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
1,5 mio. kr. i 2020 til partnerskab
for bæredygtig vandforsyning
og udvikling af nye løsninger
for rent drikkevand.
Region Sjælland vil arbejde for
at sikre 2 mio. kr. i øvrig
finansiering til løsninger for
bæredygtig vandforsyning frem
til udgangen af 2022.

Ambitionen er at
• Fremtidssikre
drikkevandsressourcen.
• Være godt forberedt, når
pesticider truer vores
drikkevandsressource.

13

Bæredygtig brug af råstoffer

Spiller sammen med

Offentlige myndigheder,
virksomheder fra bygge- og
anlægsbranchen, indvindere af
råstoffer og lodsejere, interesseorganisationer og borgere i Region
Sjælland.

Vi skal værne om brugen af råstoffer i Danmark. Der er
mangel på bestemte råstoffer, og de er blevet sværere
at finde i undergrunden. Samtidig er der pres på, hvad
vores arealer skal bruges til. Det medfører stigende
konflikter med naboer til grusgrave, når der skal findes
nye områder.

Budget og finansiering

Region Sjælland mærker udfordringerne. Vi vil derfor
fremme genbrug af byggematerialer og overskudsjord.
Det giver mindre pres på de jomfruelige råstoffer
samtidig med det skaber en mere cirkulær økonomi og
sparer CO2. Det kræver partnerskaber og samarbejde at
udvikle, ligesom det kræver involvering på det nationale
niveau, så alle bidrager.

Region Sjælland prioriterer:
1 mio. kr. i 2020 til en mere bæredygtig råstofforsyning og bedre
genanvendelse af de knappe
råstofressourcer

Det gør vi
En bæredygtig råstofforsyning og bedre genanvendelse af de knappe råstofressourcer
Region Sjælland vil deltage i partnerskaber og indsatser, der kan sikre en mere
bæredygtig råstofforsyning med øget genanvendelse og bedre udnyttelse af de knappe
råstofressourcer

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
•
•
•
•
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Den
attraktive
Region

Målgruppe for indsatsen

Udfordringer og potentialer

2020

Den
sammen
hængende
region

CO2 reduktion i indvinding og transport af råstoffer
Genanvendelse og genbrug i bygge- og anlægsprojekter
Genanvendelse af byggeaffald og nyttiggørelse af overskudsjord
En helhedsorienteret anvendelse råstoffer af høj kvalitet i Danmark

Prioriteret
i 2021

Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 1 mio. kr. i øvrig finansiering til
en bæredygtig råstofforsyning
frem til 2022.

Ambitionen er at:
• Sikre en bæredygtig råstofforsyning med lavere CO2udledning.
• Øge genanvendelsen af
byggematerialer og
overskudsjord, så det dækker
20% af regionens råstofforbrug
i 2032

De
Den
attraktive
attraktive
region
Region

Bedre genanvendelse af plast

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen

Udfordringer og potentialer

Plastproducenter og
virksomheder som oparbejder og
genanvender plast. Kommuner,
borgere og virksomheder i Region
Sjælland og ansatte på Region
Sjællands sygehuse.

Plast har mange god egenskaber og er en gevinst for
vores samfund. Men plast produceres af olie, affaldet
brændes eller ender i naturen og skader miljøet.
Region Sjællands sygehuse er storforbrugere af plast, og
derfor kan vi høste store miljøgevinster ved at rette fokus
på egen virksomhed. Sygehusene er et skridt på vejen,
men i hele regionen skal vi blive bedre til at finde
alternativer til plast. Vi skal have flere plastprodukter
designet til genanvendelse, og vi skal blive langt bedre til
at genanvende plast.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
8 mio. kr. i 2020 til bedre
plasthåndtering
og genanvendelse af plast.

Det gør vi
2020

Bedre plasthåndtering og genanvendelse af plastikemballage i Region Sjælland
Fra 2020 og frem vil Region Sjælland gennemføre større udviklingsprojekter og
implementere løsninger, der viser vejen til øget genanvendelse og håndtering af plast i
hele regionen

Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 1 mio. kr. i øvrig finansiering
til reduktion i plastforbrug og
mere genanvendelse af plast frem
til udgangen af 2022.

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Afprøvning af kendte løsninger og udvikling af nye løsninger til håndtering af plast på
regionens sygehuse
• Partnerskaber og løsninger for reduktion af plast og øget genanvendelse af
plastikemballage i hele Region Sjælland

Igangsat i
2020

Ambitionen er at:
• Reducere brugen af plast i
Region Sjællands
organisation.
• Øge genanvendelse af plast i
Region Sjælland.
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Forebyggelse af klimaforandringer

Spiller sammen med

Kommuner, forsyningsselskaber,
virksomheder og borgere i Region
Sjælland. Region Sjællands
medarbejdere, sygehuse, psykiatri,
regionaltog, busser, biler, indkøb
og bygninger.

Udledning af CO2 skader klimaet og det har konsekvenser
både globalt og lokalt. For at modvirke klimaforandringer
vil vi styrke den grønne energiomstilling i Region
Sjælland.
Vi vil danne partnerskaber med virksomheder, kommuner,
forsyningsselskaber og andre aktører om nye initiativer og
løsninger, der sikrer en grøn omstilling og reducerer
udledningen af CO2 i vores del af Danmark.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
2 mio. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til
forebyggelse af
klimaforandringer og den grønne
omstilling i Region Sjælland.

Region Sjælland vil understøtte kommunerne på tværs i
regionen i at udvikle ambitiøse klimahandlingsplaner.

Det gør vi
Klimaplaner for regionens kommuner
I 2020 igangsættes et klimapartnerskab mellem Region Sjælland, Realdania, KL
og de 4 andre regioner, der giver alle kommuner mulighed for at udvikle
klimaplaner, der kan reducere udledningen af CO2
2021

Igangsat i
2020

Grøn omstilling i geografien og Region Sjællands egen organisation
I 2021 vil Region Sjælland deltage i indsatser og partnerskaber, der sikrer en grøn
omstilling og nedbringer CO2-udledningen fra forbrug, energi og transport i regionen og
egen organisation
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Den
attraktive
Region

Målgruppe for indsatsen

Udfordringer og potentialer

2020

Den
sammen
hængende
region

Prioriteret
i 2021

Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 10 mio. kr. i øvrig finansiering
til forebyggelse af
klimaforandringer og til grøn
omstilling frem til udgangen af
2022.

Ambitionen er at:
Reducere udledningen af CO2 i
Region Sjællands geografi og
Region Sjællands egen
organisation

Sikring mod klimaforandringer

Den
attraktive
Region

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Jordens klima forandrer sig. Forandringerne medfører
stigende vandstande, flere stormfloder, øget nedbør og
tørke – det oplever vi nu og forandringerne bliver
tydeligere i de kommende år.

Klimatruede kommuner i Region
Sjælland.
Borgerne, infrastruktur,
virksomheder og lokale samfund,
der trues af ekstreme
vejrhændelser i Region Sjælland.

Effekterne af klimaforandringer truer områder i Region
Sjælland, og i flere steder er det afgørende med tiltag,
der kan forebygge ekstreme vejrhændelser.
Problemer med vand går på tværs af områder og byer.
Det er dyrt at sikre byer, boliger og lokalsamfund mod
klimaforandringer og det er svært at finde finansiering.
Derfor er der brug for nye fælles løsninger på tværs af
administrative grænser og planmæssige skel.

Budget og finansiering
Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 5 mio. kr. i ekstern
finansiering til klimatilpasning og
sikring mod ekstreme
vejrhændelser frem til udgangen
af 2022.

Det gør vi
2020

Sikring mod klimaforandringer og ekstreme vejrhændelser
Fra 2020 og frem vil Region Sjælland indgå i partnerskaber og indsatser, der kan sikre
borgere, virksomheder og infrastruktur mod ekstreme vejrhændelser og kan gøre Region
Sjælland til en klimaberedt region

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Analyse og kortlægning af tværgående udfordringer og dilemmaer inden for
klimatilpasning
• Hjemtage midler til projekter om klimatilpasning og sikring mod ekstreme
vejrhændelser
• Udvikle løsninger, der forebygger oversvømmelser og ekstreme vejrhændelser
Igangsat i
• Danne partnerskaber for tværgående klimatilpasning på Sjælland, Lolland,
2020
Falster og øerne

Ambitionen er at:
• Forebygge ekstreme
vejrhændelser, der truer byer,
infrastruktur, virksomheder og
lokalsamfund i regionen.
• Sikre at Region Sjælland er
forberedt på klimaforandringer
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Den kompetente
Region
Det sætter vi i gang frem mod 2022
I Region Sjælland skal flere unge gennemføre en uddannelse i
regionen. Frem mod 2022 sætter vi gang i 3 konkrete indsatser, der
udvikler kompetencernes hos borgerne i regionen.
Næsten en tredjedel af de unge under 25 år i Region Sjælland har
kun gennemført folkeskolen. Derfor igangsætter vi tiltag, der skal
sikre at flere tager en ungdomsuddannelse i regionen.
Vi igangsætter tiltag, der styrker erhvervsuddannelserne og sikrer
mere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i regionen. Og så
fokuserer vi på at udbrede og synliggøre regionens mange
spændende uddannelsesmuligheder, så flere unge vælger at tage
deres uddannelse i Region Sjælland frem for at tage til en af de
større universitetsbyer uden for regionen.

• Flere unge skal tage en ungdomsuddannelse
• Sikring af kvalificeret arbejdskraft
• Synliggørelse af uddannelsesmulighederne
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Flere unge skal tage en ungdomsuddannelse

Den
attraktive
Region

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Flere skal tage en ungdomsuddannelse i 2030. Region
Sjælland er den region i Danmark med flest unge uden en
ungdomsuddannelse. 29% af de 25-årige bosiddende i
regionen har kun folkeskolen som højst fuldførte
uddannelse. Samtidig er Region Sjælland også den region
med flest ufaglærte i arbejdsstyrken. I 2013 havde 66% af
de 25-årige bosiddende i regionen en
ungdomsuddannelse. I 2019 var tallet steget til 71%, men
tallet er stagneret de sidste 3 år.

Budget og finansiering

Unge i Region Sjælland. Der er
særligt fokus på unge uden en
ungdomsuddannelse og på
unge, der har brug for en særlig
understøttende indsats for at
gennemføre en
ungdomsuddannelse.

Region Sjælland prioriterer:
5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i
2021 til flere unge tager en
ungdomsuddannelse

I 2030 vil der være 16% færre unge 15-17 årige i Region
Sjælland i forhold til 2019. I en fremtid med færre unge vil
der være et stort behov for, at flere unge uddanner sig.

Det gør vi
2020

Flere unge skal have en ungdomsuddannelse
I 2020 vil Region Sjælland igangsætte indsatser og projektsamarbejder, der styrker
unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse
Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Fastholdelse af unge på ungdomsuddannelser
• Løfte andelen af 25 årige uden en ungdomsuddannelse
• Social inklusion, der bringer udsatte unge tættere på uddannelse og arbejde

2020

Igangsat i
2020

Ambitionen er at:

Digitale kompetencer og praktikpladser
I 2021 vil Region Sjælland igangsætte indsatser og projektsamarbejder, der styrker
de digitale kompetencer og adgangen til praktikpladser i Region Sjælland
Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Digitale undervisningsforløb på ungdomsuddannelser
• Genopretning af tilliden til praktikpladsmuligheder på erhvervsuddannelser

Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 7 mio. kr. i øvrig finansiering
til at flere unge tager en
ungdomsuddannelse frem til
2022.

Prioriteret
i 2021

• Flere unge gennemfører en
erhvervsuddannelse.
• Andelen af unge 25-årige, der
kun har folkeskolen som
uddannelse sænkes.
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Sikring af kvalificeret arbejdskraft

Spiller sammen med

Den
sammen
hængende
region

Den
attraktive
Region

Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Mange af Region Sjællands virksomheder oplever store
udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det
skyldes bl.a. at regionens unge mennesker ofte tager til
Hovedstaden for at tage en videregående uddannelse – og
ofte ikke vender tilbage. Det er derfor vigtigt at gøre det
muligt at tage en uddannelse i regionen, så arbejdskraften
findes lokalt. Men lige så vigtigt er det, at regionens unge
faktisk kender uddannelsesmulighederne.

Unge i folkeskolens
udskolingsklasser, på
ungdomsuddannelserne og på
videregående uddannelser samt
forældre, vejledere og
virksomheder, der får synliggjort
regionens uddannelsesmuligheder.

Der er behov for brede strategiske partnerskaber med
regionen som aktiv partner, der udnytter de uddannelsesmæssige fyrtårne som DM i Skills og Knowledge Hub
Zealand til at synliggøre regionens uddannelsesmuligheder
og sikre kvalificeret arbejdskraft til regionen.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
3 mio. kr. i 2021 til kvalificeret
arbejdskraft

Det gør vi
2021

Indsatser der skaber mere kvalificeret arbejdskraft
I 2021 vil Region Sjælland igangsætte indsatser og samarbejdsprojekter med kommuner,
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der udnytter regionens store events og
uddannelsesmæssige fyrtårne som drivkraft til at få mere kvalificeret arbejdskraft i hele
regionen

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Danmarks Mesterskaberne i Skills 2022 (Høng) i samarbejde med EUC
Nordvestsjælland og Kalundborg Kommune
• Knowledge Hub Zealand 2.0 i samarbejde med Kalundborg Kommune og
områdets virksomheder
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Prioriteret
i 2021

Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 2 mio. kr. i øvrig finansiering
til kvalificeret arbejdskraft frem
til 2022.

Ambitionen er at:
• Der er flere videregående uddannelser i regionen, så virksomheder
kan få adgang til kvalificeret
arbejdskraft.
• Flere unge som tager en
erhvervsuddannelse

Synliggørelse af uddannelsesmulighederne
Udfordringer og potentialer
Hvert år rejser over 3.000 unge ud af Region Sjælland. For
mange unge er det en selvfølge at tage til en af de store
uddannelsesbyer som eksempelvis København eller
Odense for at uddanne sig.
Det er dog ikke alle unge, der tiltrækkes af storbyernes
større forsamlinger og byernes hurtigere puls. For de unge
som gerne vil nærheden, sammenhængen og fællesskaberne er det vigtigt at synliggøre de mange
uddannelser, der findes i Region Sjælland.
Fødekæderne fra folkeskole over ungdomsuddannelser og
til evt. videregående uddannelse skal tydeliggøres både for
at beholde flere unge i Region Sjælland, men også for
forhindre frafald i overgange mellem uddannelser.

Den
attraktive
Region

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen
Unge i Region Sjælland – både
unge i folkeskolens udskoling, på
ungdomsuddannelserne og på
videregående uddannelser samt
uddannelsesinstitutioner, forældre,
vejledere og undervisere.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
1,5 mio. kr. i 2021 til synliggørelse
af uddannelsesmuligheder i
Region Sjælland.

Det gør vi
2021

Synliggøre de mange uddannelsesmulighederne i Region Sjælland
I 2021 vil Region Sjælland igangsætte indsatser og samarbejdsprojekter, der synliggøre
Region Sjællands mange uddannelsesmuligheder

Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• En fælles fortælling om de kvaliteter, der kendetegner uddannelser i Region Sjælland.
Fokus kan være på eksempelvis virksomhedskontakt, nærhed, sammenhæng og
fællesskaber
• Synliggørelse af sammenhænge mellem de forskellige uddannelser, så det bliver
lettere for de unge at få kendskab til deres uddannelsesmuligheder
• Styrke overgangene mellem uddannelserne, så unge kommer videre i
Prioriteret
uddannelsessystemet og frafaldet bliver mindre
i 2021

Ambitionen er at:
• Motivere unge til at tage en
uddannelse og at tage den i
Region Sjælland.
• En større andel unge tager en
uddannelse i regionen.
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