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Høringssvar Regional Udviklingsstrategi 2020-2024 Region Sjælland
Køge Kommune støtter op om Regional Udviklingsstrategi 2020-2024, hvor
der på centrale, regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur,
uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende
samarbejder, lægges op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for
Region Sjælland.
Køge Kommune er enig i at vi har et fælles ansvar
for at få regionen til at hænge sammen, så alle har mulighed for at leve et
sundt, trygt og godt liv, uanset hvor i Region Sjælland man bor.
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Køge Kommune vil gerne fortsat bidrage til at Region Sjælland udnytter de
muligheder og potentialer, som der er mange af i regionen.
Udviklingsplanens fire temaer: den attraktive -, den kompetente -, den
sammenhængende - og den grønne og bæredygtige region, tegner et godt
billede af de opgaver, vi skal løse gennem stærke, samarbejder indadtil i
regionen og udadtil med vores nabokommuner, naboregioner og andre
lande.
Køge Kommune hæfter sig særlig ved det tema, som omhandler den grønne
og bæredygtige region og det positive fokus på, at der skal fart på den
grønne omstilling.
Køge Kommune ser FN’s verdensmål som en passende ramme for
bæredygtig vækst og har allerede implementeret dem i kommunes
Planstrategi 2019 med henblik på videreførelse i den kommende
Kommuneplan 2021.
Vi mener, at indsatsområdet om en sammenhængende region ligger i tråd
med Køge Kommunes ambitioner for et samarbejde på tværs af regionen,
der kan være med til at understøtte grøn mobilitet ved blandt andet at
styrke den kollektive transport.
Køge Kommune vil gerne understøtte partnerskaber og samarbejde på tværs
af regionen, og ser det som afgørende for at skabe bæredygtig vækst.
Vi vil gerne bemærke at der findes synergier mellem flere indsatsområder og
den bæredygtige dagsorden. For eksempel kan grønne og bæredygtige
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indsatser også støtte op om borgernes sundhed og bidrage til at skabe
attraktive lokalmiljøer i Region Sjælland.
Køge Kommune er tilfreds med, at Region Sjælland bakker op om den
nationale målsætning om en 70% CO2 reduktion. For at leve op til
målsætningen, opfordrer vi til, at strategien også beskrive ambitioner om at
samarbejde omkring bæredygtige energiløsninger sådan, at store
energianlæg kan placeres strategisk rigtigt.

Venlig hilsen
Marie Stærke
Borgmester

Peter Frost
Kommunaldirektør
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