
Titel og indholdsobjekt 

(uden baggrundsfarve) 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt Logo blå’ for at 

anvende logo blå bag-

grund på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 
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En enkel og stærk strategi: 
 
4 regionale vækstpotentialer  
 
5 vækstdrivere 
 
Ressourceeffektivitet 
 
Attraktivitet 
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Principper 

Indsatsområder 

Målsætninger 

Er der ramt plet? 

Høringsfase:  
10. november 2014 

til den  
5. januar 2015 
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Fremtidens region Sjælland 

 

Et fælles billede og et blik på to centrale 
politiske emner; 
 

• Infrastruktur og Sjælland baner vejen frem (2011) 

• Videregående og erhvervskompetencegivende 
uddannelser 
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• KKR og KKU 9. september 2014 
 

• KKR 12. november 2014  
 

• Seminar 3. december kl. 14-18 med 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, Regionsrådet 
og  Vækstforum  
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Infrastruktur og Sjælland baner vejen frem (2011) 
 

• Temaer til drøftelse; 
 En lettere opdateret udgave af trafikudspillet 

o Drøftelse af realisering og prioritering 
o ”Copenhagen” 

 Togstop i Regionen – øst/vest og nord/syd 
o Drøftelse af placering samt et eller to stop 

 Samdrift af Regionale og Statslige forbindelser 
o Drøftelse af muligheder 

 Ringforbindelse mellem Køge og Helsingør 
o Drøftelse af fortsat prioritering 
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Erhvervs- og videregående uddannelser 
 

• Målet er vækst og udvikling i Region Sjælland 
• Udfordringerne; 

 Det generelle uddannelsesniveau 
 Underforsynet med uddannelsestilbud målrettet den 

private sektor – særligt længerevarende tekniske 
uddannelser 

 Urbaniseringen 
• Tre centrale perspektiver; 

 Tilgængeligheden til uddannelsestilbud 
 Virksomhedernes behov for arbejdskraft 
 Fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsessteder 
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Erhvervs- og videregående uddannelser 
 

• Temaer til drøftelser; 
 Hvordan sikrer vi at udviklingen i uddannelsestilbud 

matcher det regionale arbejdsmarked? 
 Hvordan får vi – om muligt – tiltrukket videregående 

tekniske uddannelser og at disse er attraktive for de 
unge? 

 Er eksistensen af uddannelsesinstitutioner en 
vækstmotor i sig selv og taler det for at samle 
forskellige uddannelsesspecialiseringer forskellige 
steder i landet? 

 Hvor vigtig er god tilgængelighed i forhold til at sikre et 
generelt uddannelsesløft? 
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Erhvervs- og videregående uddannelser 
 

• Temaer til drøftelser; 
 Indebærer kravet om fagligt bæredygtige uddannelser, 

at der skal ske en reduktion af geografiske 
videregående uddannelsessteder i regionen og hvordan 
sikres i givet fald alternative uddannelsesformer? 

 Hvordan sikrer vi indflydelse på den fremtidige 
udvikling af uddannelsesstruktur og 
uddannelsessteder? 
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