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Sjælland i forandring   

Visionen er at sjællandsregionen, som en del af metropolregionen, også i 2020 er et attraktivt sted at bo, 
arbejde og drive virksomhed i. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende 
arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner.  
 
En hjørnesten i visionen, at vi udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at 

skabe varig vækst og blivende beskæftigelse og at virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til 

at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft. Den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi er en lovbunden opgave og omfatter en række emner som beskæftigelse, 

erhvervsudvikling, uddannelse, infrastruktur og bæredygtig regional udvikling. Kommunekontaktrådet 

(KKR) Sjælland er navnet på den organisation, som koordinerer den regionalpolitiske indsats for de 17 

kommuner i sjællandsregionen, og her var Fremtidens region Sjælland, med hovedvægt på infrastruktur 

samt videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser, på dagsordenen. De vigtige drøftelser 

fortsætter på en konference den 3. december. 

”Det er vigtigt at vi som kommuner tager førertrøjen på og tager disse drøftelser, så drøftelserne på 
uddannelsesområdet også kommer til at indeholde, hvordan vi møder erhvervslivets behov for kompetent 
arbejdskraft og sikre tilgængelighed til uddannelse for vores borgere og ikke alene hvordan vi sikre 
økonomisk og fagligt bæredygtige uddannelser” siger Niels Hörup, som er formand for KKR Sjælland og 
borgmester i Solrød Kommune.  
 

Energi og klima 
KKR Sjælland holder fast i det stærke tværkommunale samarbejde på energi og klimaområdet, hvor 
kommunerne i de kommende år står over for store opgaver.  
 
Det drejer sig dels om tilslutning til den fælles regionale klimastrategi 2015-2018 og en anbefaling til 
kommunerne om at fortsætte samarbejdet i energiklyngecenter Sjælland. Energiklyngecentret er bl.a. 
projektleder for en række kommunale og regionale initiativer inden for strategisk energiplanlægning, som 
vil resultere i konkrete indsatsmuligheder inden for energiproduktion, -distribution, effektivisering af 
energiforbrug mv. i regionens 17 kommuner. Centret medvirker herudover til at skaffe EU-midler til 
modning m.v. af projekterne.  
  
De prioriterede indsatsområder i den fælles regionale klimastrategi er: 

 Energi og ressourcer: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcerne 

 Bæredygtig transport: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur 

 Klimatilpasning: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne 
 

Klimastrategien er en fælles ramme der sætter retningen for samarbejdet. ”Hvis vi skal gøre det til 
virkelighed skal midler såvel kommunale som regionale -på tværs bringes i spil, indsatser skal samtænkes og 
sidst men ikke mindst er der en stor opgave for os som kommuner i fht. at skabe engagement hos borgere, 
organisationer og andre relevante aktører” Udtaler Knud Erik Hansen, næstformand i KKR og Borgmester i 
Faxe Kommune. 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
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