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Udkast – Høringssvar til Region Sjælland 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil gerne kvittere for modtagelsen af ud-

kast til den regionale udviklingsstrategi for Region Sjælland.  

 

Bestyrelsen har med interesse læst den regionale udviklingsstrategi 2020-2024 

og har bemærket, at strategiens fokus og indhold koncentrerer sig om områder, 

hvor regionen har sine primære opgaver: levevilkår, uddannelse, mobilitet og 

bæredygtighed. Endvidere fremgår det, at strategien skal ses i sammenhæng med 

andre politiske dagsordener, herunder de kommunale udviklingsplaner og -stra-

tegier samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi. 

 

Desuden noterer bestyrelsen med tilfredshed, at regionen med udviklingsstrate-

gien inviterer til at indgå partnerskaber med offentlige og private aktører, bor-

gere, arbejdsmarkedets parter, viden- og uddannelsesinstitutioner m.v.  

 

Bestyrelsen har fokus på, at der ikke via den regionale udviklingsstrategi etable-

res forventninger til, at regionen gennemfører aktiviteter, som er overlappende i 

forhold til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses initiativer.  

 

Det foreliggende udkast til udviklingsstrategi giver ikke bestyrelsen anledning 

til at forudse overlap til Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Enkelte områder 

i strategiudkastet er naturligt beslægtede med områder i bestyrelsens strategi og 

vil derfor være områder, hvor der skal være blik for sammenhæng ved planlæg-

ning og gennemførelse af konkrete indsatser og initiativer. Et eksempel herpå er 

Femern-forbindelsen, hvor den nylige beslutning om nu at igangsætte anlægsar-

bejdet formentlig i de kommende år vil resultere i samarbejdsmuligheder. 

 

Et andet område udspringer af, at både Region Sjælland og Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse har fokus på at skaffe erhvervslivet arbejdskraft med de kom-

petencer og kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. På dette område 

vil det derfor være oplagt med en nærmere dialog om de indsatser, der skal om-

sætte henholdsvis den regionale udviklingsstrategi og den decentrale erhvervs-

fremmestrategi til handling.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager således Region Sjællands regionale 

udviklingsstrategi til efterretning og ser frem til et godt og konstruktivt samar-

bejde. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Riis 
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