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Region Sjælland har modtaget udkast til Planstrategi for Stevns Kommune 2020 med frist for bemærkninger den 30. marts 2020. Regionen
har med stor interesse læst forslaget.
Region Sjælland er ansvarlig for at koordinere den regionale udvikling
på tværs af de 17 kommuner i regionen og for at sikre et positivt samspil med tilgrænsende regioner.
I 2020 danner Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 20192022 ramme for dette arbejde. Frem til efteråret 2020 udarbejdes en
Regional Udviklingsstrategi for Region Sjælland, der samler de sjællandske aktører og sætter fælles retning for udviklingen af regionen.
Regionen forudsætter, at der i Planstrategi 2019 er taget hensyn til,
hvordan Stevns Kommunes målsætninger og indsatser bedst muligt
hænger sammen med det strategiske arbejde og fælles indsatser for
vækst og udvikling i hele Region Sjælland.
Vi ser samtidig gode muligheder for, at Region Sjælland og andre aktører kan deltage i og bidrage til flere af Stevns Kommunes temaer. Det
gælder:
- Temaet ”Et godt sted at bo”, hvor Region Sjælland allerede deltager
i projektet ”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder” med Udvikling Stevns og 2 landsbyer på Stevns. Region Sjælland vil deltage i
flere samarbejder om byudvikling, alternative boformer, adgang til
grønne åndehuller og andre nye tilbud, der kan skabe større attraktivitet og øget bosætning.
- Temaet ” Bæredygtig fremtid”, hvor Region Sjælland gerne vil samarbejde med Stevns Kommune og andre parter omkring håndtering
af klimaforandringerne og grøn omstilling.
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Temaet ”Udsyn og innovation”, hvor Region Sjælland og Stevns Kommune allerede har et
godt samarbejde omkring sporrenovering på Østbanen. Region Sjælland deltager desuden også gerne i strategiske samarbejder omkring de kompetente unge, om Femern Bælt
og sammenhæng med Europa og om sikring af fysisk og digital infrastruktur.

Med venlig hilsen

Thomas Aarup Larsen
Sekretariatschef for Regional Udvikling
Region Sjælland
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