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Høringsudkast: Det Gode Liv som vækstskaber. regional vækst- og udviklingsstrategi 20162019
Regionsrådet har med bidrag fra Det Regionale Vækstforum udarbejdet et forslag til en ny regional
vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Forslaget sendes hermed i høring.
Sidste frist for at afgive høringssvar er mandag d. 2. november 2015.
Høringssvar bedes afgivet elektronisk på www.regionsyddanmark.dk/høring
Høringsudkastet er vedlagt, men kan også findes på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk.
Baggrund for høringen
Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 afløser Det Gode Liv
som vækstskaber, regional udviklingsplan 2012-15.
Høringsudkastet redegør for den ønskede fremtidige udvikling og de regionale vækst- og
udviklingsvilkår, herunder byregioner, byer, landområder, infrastruktur, erhverv, turisme, uddannelse,
beskæftigelse, natur, miljø, kultur, internationalt samarbejde og en række andre emner af betydning
for den regionale udvikling. Strategien redegør også for de første initiativer, som regionsrådet vil
foretage som opfølgning på strategien.
Strategien er en fælles platform for den syddanske udviklingsindsats i de næste fire år. Det gode liv er
visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Strategien skal skabe sammenhæng og
udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har
mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.
Forslaget er udarbejdet på baggrund af en række analyser og aktiviteter, der har involveret en bred
vifte af aktører bl.a. kommuner, erhvervslivet, uddannelses-, kultur- og fritidsinstitutioner samt faglige
og frivillige organisationer. Region Syddanmark og de syddanske kommuner har udarbejdet en fælles
erklæring ”Fælles om en stærkere fremtid”, der understøtter strategiens vision om det gode liv og de
tre overordnede mål: et attraktivt, et aktivt og et produktivt Syddanmark.
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Den videre proces
På baggrund af høringssvarene færdiggør regionsrådet et endeligt forslag med henblik på forventet
vedtagelse på regionsrådsmøde i starten af 2016.
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