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Stevns Kommunes høringssvar til udkast til Region Sjællands udviklingsstrategi 2020 - 2024
Stevns Kommune har modtaget udviklingsstrategien og haft den til behandling
i Direktionen, samtlige fagudvalg, Økonomiudvalget og slutteligt på Kommunalbestyrelsens møde i oktober måned 2020.
I Stevns Kommune glæder vi os over, at Region Sjælland har valgt at fokusere på fire temaer, der falder i samklang med Stevns Kommunes egen Planstrategi og flere af vores overordnede ambitioner. I det lys ser Stevns Kommune gode muligheder for både at deltage og selv understøtte temaerne i Region Sjællands Udviklingsstrategi med lokale tiltag – ligeledes med et afsæt i
FN´s Verdensmål.
Således vil vi helt overordnet gerne anerkende og bakke op om Region Sjællands Udviklingsstrategi. Nedenstående retter vi et spot på de perspektiver,
som vi i Stevns Kommune anbefaler, får en særlig prioritet i de efterfølgende
handleplaner og det videre konkrete arbejde.
Den attraktive region
 For at blive en attraktiv regionen, mener vi i Stevns Kommune, at det
kræver en tydelig prioritering af hele regionen. Vi skal sikre en vifte af
tilbud, der divergerer og tager afsæt i stedbundne kvaliteter og troværdige fortællinger. I Stevns Kommune mener vi, at det er centralt at stå
ved ambitionen om rammer og muligheder for udvikling både i og udenfor de større byer. I Stevns Kommune oplever vi en øget efterspørgsel
efter ’et andet liv’ uden for de større byer for at finde ind til sin kerne og
komme styrket igen som menneske.
Derfor har Stevns Kommune med afsæt i Planstrategien og vores Verdensmålsudvalg igangsat arbejdet med en boligpolitik, hvor vi arbejder
med byudvikling og alternative boformer med lige og nem adgang til
naturen i hverdagen.
Stevns Kommune kan kun anbefale, at Region Sjælland afser ressourcer, der understøtter et arbejde, der kan skabe større attraktivitet og
øget bosætning i landsbyer og landområder. F.eks. i forhold til at øge
kendskabet til de mange fortællinger og stedbundne kvaliteter, men og-
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så indgå i et arbejde for en målrettet indsats med fokus på at kunne
imødekomme efterspørgslen af nye by- og boligformer.
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Høj mental trivsel er et fokusområde såvel i vores Sundhedspolitik og i
vores Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, der er under udarbejdelse. I Stevns Kommune ser vi potentialer i at arbejde med sammenkoblingen af den mentale trivsel med prioriteringen af fællesskaber og
landsbymæssige udviklingsprojekter. Stevns Kommuner vil gerne anbefale Region Sjælland at prioritere ressourcer til videreudvikling af
dette område.

Den kompetente region
 I Stevns Kommune er vi optaget af vores ambition om, at vores børn
og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet. Imidlertid er der i Stevns Kommune en relativ høj andel, som
ikke gennemfører en ungdomsuddannelse og høj andel af ufaglærte.
Fortsætter denne tendens, risikerer vores unge mennesker at stå i en
endnu mere sårbar situation end hidtil. Problemstillingen kan kun løses
i fællesskab på tværs af interessenter, og Stevns Kommune støtter Region Sjællands fokus på dette område.
Den Sammenhængende region
 Temaet hænger i Stevns Kommune direkte sammen med den kompetente region. Netop den kollektive trafik er helt central for vores unges
muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Efter folkeskolen skal
vores unge ud af kommunen for at videreuddanne sig. Derfor er udbuddet af den kollektive trafik sammen med driftssikkerheden en krumtap i vores unges uddannelsesmuligheder.
I den forbindelse vil Stevns Kommune gerne anerkende det gode samarbejde, der allerede eksisterer mellem Region Sjælland og Stevns
Kommune omkring sprorrenovering på Østbanen og flytning af Rødvig
Station. Indsatser der er med til at fremtidssikre den kollektive livsnerve i Stevns Kommune, der bruges flittigt af vores mange pendlere til
uddannelser og arbejde.
Stevns Kommune antager derfor også, at der i de kommende handleplaner vil fremgå konkrete indsatser, der understøtter prioriteringen af
såvel Østbanen som øvrige lokalbaner i Region Sjælland.
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Tilsvarende er det vores forventning, at der af handleplanerne vil fremgå en tydelig opbakning til Stevns Kommune i forhold til arbejdet med
en statsvej, der forbinder Stevns med Sydmotorvejen. For at understøtte ambitionerne i Udviklingsstrategien om en såvel sammenhængende
som attraktiv region, stiller det krav om såvel sammenhæng mellem de
større byer som sammenhæng mellem land og by.
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Stevns er stærkt udfordret ved, at der på hverdage er over 20.000 biler på indfaldsvejen fra Stevns til Køge, da den virker som en flaskehals.
Køge er i en rivende udvikling, der desværre også har den afledte effekt, at flaskehalsen strammer til. For at sikre udvikling og sammenhæng i hele regionen – også på Stevns – skal der sikres en fremtidig
forbindelsesvej, der kan åbne Stevns op til den øvrige region og sænke transporttiden ved, at vores pendlere ikke tvinges gennem Køge.
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Det er glædeligt, at Region Sjælland fortsat sætter fokus på den digitale infrastruktur. Der er tæt sammenhæng med mulighederne for bosætning og erhvervsudvikling. I Stevns Kommune har vi en ambition
om, at ingen skal leve med langsomt internet og svigtende mobilnet. Vi
deler derfor Region Sjællands målsætning om, at vi først skal prioritere, at alle borgere sikres 100/30 mbit./s bredbånd, og dermed opnå et
rimeligt og tidssvarende minimumsniveau.
I lyset af Corona - og behovet for hjemmearbejdspladser - er et minimumsniveau på 100/30 mbit./s bredbånd blevet endnu mere akut og
tvingende nødvendigt.

Den grønne og bæredygtige region
 I Stevns Kommune har vi en ambition om en bæredygtig fremtid. Vi ser
i den forbindelse gode muligheder for samarbejde indenfor såvel klimaforandringer, en grøn og sammenhængende energiomstilling og bæredygtige lokalsamfund, der også har et væsentligt ben ind i vores kommende boligpolitik.


I Stevns Kommune savner vi imidlertid større fokus på øget biodiversitet og konkrete målsætninger ift. indsatser, der kan understøtte sammenhængende naturområder. Stevns kommune anbefaler, at dette bliver en del af temaet og som minimum bliver et indsatsområde, når
handleplanerne bliver udarbejdet. Arbejdet med sammenhængende
naturområder kan netop med fordel udvikles gennem samarbejder og
partnerskaber på tværs.

Afslutningsvis ser Stevns Kommune frem til et fortsat godt arbejde og indgår
gerne som en aktiv del i det videre arbejde med implementering af Region
Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024.
Venlig hilsen
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Per Røner
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56 57 50 10
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Kommunaldirektør
56 57 50 20
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