
Udviklingsalliancens rolle:

 Tiltrækker investeringer
 Identificerer fremtidige store 

udviklingsprojekter
 Fremsætter konkrete forslag til 

udviklingstiltag og investeringsbehov
 Tilegner og deler viden om 

udviklingspotentialer på Sjælland, 
Lolland, Falster og øerne.

 Samler relevante samarbejdspartnere 
om udviklingstiltag

 Igangsætter udviklingstiltag
 Fjerner barrierer for udvikling

Sjællands  
Udviklingsalliance
Formålet med Sjællands Udviklingsalliance er at identificere Region
Sjællands styrker og potentialer og igangsætte tiltag, der skaber vækst og
udvikling i regionen.

Sjællands Udviklingsalliance vil sætte turbo på udviklingen på Sjælland. Der er brug for

stærke visioner, mere kapital, flere konkrete projekter og de rigtige mennesker om bordet,

der kan og vil skubbe udviklingen fremad.

Sjællands Udviklingsalliance samler gode kræfter i et partnerskab, der anvender ekspertviden, lokalt

kendskab og globalt udsyn til at udpege hvilke investeringer og udviklingstiltag, der kan sikre, at

Region Sjælland også i fremtiden er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Udviklingsalliancen har ikke alle svarene selv og vil derfor tage kontakt til andre aktører -
herunder relevante videninstitutioner, fonde og erhvervsdrivende - og indgå i værdiskabende
samarbejder, så der kan igangsættes konkrete tiltag, der udvikler Region Sjælland.

Sjællands Udviklingsalliance består af 14 medlemmer med hver deres kompetencesæt, som kan
bidrage til, at alliancens fokusområder realiseres.



BYSAMFUND I 
UDVIKLING
Udvikle nye 

funktioner og 
tilbud uden for de 

store byer

LOKALE 
FYRTÅRNE

Sætte Sjælland 
på kortet med 

unikke 
oplevelser, 
events og 

kulturtilbud

GRØN 
OMSTILLING
Implementere 
løsninger, der 
skaber grøn 
omstilling og 
bæredygtige 

udvikling

CIVIL-
SAMFUND
Engagere 

borgere aktivt i 
sociale tiltag, 
foreninger og 
oplevelser der 

styrker de lokale 
fællesskaber

BOLIGER 
Skabe nye og et 
mere varieret 
boligtilbud til 

borgere – unge
som ældre

Vi igangsætter 
udvikling inden for 

flere fokusspor

SOCIAL 
INKLUSSION

Få flere 
mennesker bragt 

i spil på 
arbejdsmarked 

og med en 
uddannelse

UDDANNELSE
Udvikling af de 
fysiske rammer 

omkring 
uddannelser

ERHVERVS-
UDVIKLING
Styrke lokale 

virksomheder og 
tiltrække nye 
virksomheder
til regionen 

OFFENTLIG-
PRIVAT 

SAMSPIL
Partnerskaber  

om nye og bedre 
løsninger - også, 

hvor der er 
barrierer

…

Organisering
Sjællands Udviklingsalliance drives og faciliteres i et samarbejde mellem Sparekassen Sjælland-

Fyn og Region Sjælland og med et delt formandskab mellem initiativtagerne. Medlemskredsen

er selvsupplerende og består af personer, der selv og ved deres virke vil arbejde for udviklingen af

Region Sjælland.

Sjællands Udviklingsalliance har en 
netværksbaseret tilgang til udviklingsarbejdet. Det 

betyder, at man forsøger at forløse gevinsterne i 
igangsatte projekter og initiativer ved at gøre brug 
af de styrker og kompetencer, som er i alliancens 

netværk.


