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Høring: Det Gode Liv-strategien 2016-2019, regional vækst- og udviklingsstrategi 
 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev vedtaget på Regionsrådets møde den 29. februar 
2016. I den forbindelse vil Region Syddanmark gerne takke for Landsbyforum i Sønderborg Kommu-
nes høringssvar. 
 
Regionen har i alt modtaget 47 høringssvar. Høringssvarene har afspejlet en bred interesse for vækst- 
og udviklingsstrategien, og generelt set udtrykker høringssvarene opbakning til strategiens vision om 
det gode Liv, de overordnede mål samt strategiens seks indsatsspor. Region Syddanmark glæder sig 
over, at Landsbyforum i Sønderborg Kommune også er positive over for visionen om det gode liv.  
 
I høringssvaret har Landsbyforum i Sønderborg Kommune en række konkrete forslag og synspunkter, 
som Region Syddanmark vil besvare i det følgende. 
 
På side 5 ønskes, at der bliver noteret indsatser vedrørende landdistriktsudvikling og sammenhængen 
mellem by og land (hinandens forudsætninger) som et spor. Derudover stilles der spørgsmål til begre-
bet ”byregioner” i forhold til områder uden for de større byer. 
 
Udviklingen af landdistrikter og sammenhængen mellem by og land er tænkt ind i indsatssporet ”Le-
vende byregioner”, hvorfor det ikke ændres i strategien. Byregioner omfatter byer af alle størrelser og 
landdistrikter og er et udtryk for, at de hænger sammen.  
 
Under indsatssporet Viden i bevægelse ønskes en indsats vedrørende: ”udvikling af større viden og 
forståelse for det gode liv på landet” og by-, landsbyer og landskabsanalyser, der kan understøtte 
samskabelse mellem land, by, det offentlige og erhvervslivet samt bidrage til at bevare og udvikle 
naturen i hele Syddanmark.  
 
Analyser af byer af forskellige størrelser er en indsats i strategien, der kan udvikles i samarbejde med 
kommunerne. Som en del af opfølgningen på vækst- og udviklingsstrategien har Regionen og de søn-
derjyske kommuner indgået en udviklingsaftale, hvor der er fokus på de sønderjyske byers 
sammenhæng og integration af områder uden for de større byer, så der opnås en bedre sammen-
hængende byregional udvikling, herunder på tværs af grænsen. 
 
I den fælles regionale og kommunale aktionsplan er der derudover allerede nu planlagt en undersø-
gelse af syddanskernes liv, som også vil give viden om syddanskernes og det gode liv på landet og 
hvad der har betydning for borgernes tilfredshed. 
 
Under indsatssporet Viden i bevægelse ønsker Landsbyforum i Sønderborg Kommune også, at Regi-
on Syddanmarks Borgerpanel inkluderer formelle lokalråd/landsbylaug/landsbyråd, som 
repræsentanter for borgerne i de pågældende landsbyområder.  
 
Indsamling af data i Borgerpanelet sikrer en repræsentativ undersøgelse, og dermed også at borgere i 
landsbyområder er repræsenteret. En fravigelse af denne indsamlingsmetode vil mindske muligheden 
for resultater, der er repræsentative for hele Syddanmark. 
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I forhold til kulturafsnittet har Landsbyforum i Sønderborg Kommune også forslag til ændringer, herun-
der at omskrive fra ”Syddanmark skal være en spændende region at bo i og besøge” til ”Syddanmark 
er en spændende region at bo i og besøge”. 
 
De formuleringer der henvises til i høringssvaret er udtryk for et strategisk sigte for udviklingen i regio-
nen. Region Syddanmark vurderer derfor, at formuleringerne ikke bør ændres.  
 
Afslutningsvis vil Region Syddanmark gerne fremhæve, at vi ser frem til fortsat godt samarbejde med 
Landsbyforum i Sønderborg Kommune i realiseringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 
 
 
Med venlig hilsen  

 
 
 
 
 
 
 

Bo Libergren     Rune Stig Mortensen 
Formand for udvalget for regional udvikling  Afdelingschef 


