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WONDERFUL COPENHAGEN:  
»’Copenhagen’ skal være på ni-
veau med de mest succesfulde 
metropoler i Europa.«

Det står der i en presse-
meddelelse, som Regionerne 
på Sjælland og de to involve-
rede kommunekontaktråd har 
sendt ud i anledningen af  et 
ny-etableret samarbejde. 

Det nye samarbejde mellem 
de to sjællandske regioner og 
kommunerne skal sætte skub 
i hjulene, gøre  København til 
’Copenhagen’ og trække  den 
hovedstaden med omegn op 
forbi konkurrenter som Stock-
holm, Amsterdam og Ham-
borg, når det gælder vækst. 

Derfor er kommunerne gået 
sammen om en plan, der skal 
styrke regionens position i den 
globale konkurrence og sikre, 
at der i fremtiden er råd til vel-
færd til regionernes borgere. 

Planen, der bliver kaldt en 
’Fokuseret Vækstdagsorden’, 
skal altså først og fremmest 
brande hele det østlige Dan-
mark som en samlet metropol 

- ’Copenhagen’ -, der på langt 
sigt skal favne hele Øresunds-
regionen, inklusiv Skåne. 

Men i første omgang kom-
munerne på hele Sjælland. 

Kræver samarbejde
De mange involverede parter 
stiller krav til samarbejdet. 
Men det fælles mål giver fæl-
les fodslaw. 

»Når vi går i samme takt 
kan vi også løse de fælles ud-
fordringer. Vi kan skabe en me-
re langsigtet vækst og få større 
international slagkraft, når vi 
koordinerer vores ressourcer«, 
siger regionsrådsformand i 
Region Hovedstaden Vibeke 
Storm Rasmussen. 

Seks konkrete tiltag
Ud over det nye fælles brand 
til regionerne, skal der også en 
række mere målrettede tiltag 
til, for at gøre det østlige Dan-
mark til det knudepunkt for 
investeringer og viden som er 
målsætningen for den fokuse-
rede vækstdagsorden.

Der skal gøres en fælles 
indsats for at promovere regi-
onens fødevaresektor over for 
udenlandske investorer. Både 

for at tiltrække investeringer, 
men også for at øge eksporten 
fra regionerne. 

Desuden skal der etableres 
en besøgstjeneste, der skal fun-
gere som velkomstkomité, når 
udenlandske delegationer vi-
ser interesse for at investere 
i regionen. 

For at gøre det nemmere for 
interesserede skal der også la-
ves en onlineportal, der giver 
et samlet overblik over bygge-
grunde, byudviklingsplaner og 
store vej- og infrastrukturpro-
jekter. 

Samtidig skal kommunerne 
i fællesskab blive enige om et 
charter, der fastslår de fælles 
mål for fremtidens trafikinve-
steringer i kommunerne. 

Alle er velkomne
Det er regionerne og kommu-
nerne, der har taget initiativet. 
Men planerne og visionerne 
er ikke forbeholdt  offentlige 
instanser. Folkene bag det nye 
tiltag håber på at også erhvers-
livet, arbejdsmarkedets parter 
og forsknings - og uddannel-
sesinstitutioner, de regionale 
vækstfora og staten vil deltage 
i det store udviklingsprojekt.

Hvis den nye internatio-
nale metropol skal have suc-
ces, er det en forudsætning, 
at medspillerne koordinerer 
ressourcerne og fokuserer på 
de områder, hvor de allerede 
står stærk, mener den afgåen-
de regionsrådsformand i Regi-
on Hovedstaden Vibeke Storm 
Rasmussen.

Derfor lægger den fokuse-
rede vækstdagsorden op til 
satsninger på blandt andet  
miljø og klima-området, hvor 
der skal bygges videre på den 
succes, eksempelvis Copenha-
gen Clean Cluster har haft som 
platform for nye virksomheder 
inden for grøn teknologi.

»Ved at udvikle vores styrke-
områder, lifescience (bioviden-
skab red.) clean tech og føde-
vareindustrien kan vi tiltræk-
ke investeringer, medarbejdere 
og turister til hovedstadsregio-
nen,« siger hun. 

Initiativet med planen Fo-
kuseret Dagsorden og fælles-
brandet ’Copenhagen’ er en så-
kaldt 2020-plan, og det endelig 

mål er,  at der i 2020 er skabt 
et internationalt knudepunkt 
for viden og investering i de 
to regioner.

Copenhagen skal skabe 
vækst i regionerne
VÆKST. Købehavn og omegn mangler arbejdspladser 
og vækst. Nye tiltag fra de sjællandske kommuner 
skal sætte skub i udviklingen i ’Copenhagen’.

»Når vi går i samme takt kan vi også løse de fælles udfordringer. Vi kan skabe en mere 
langsigtet vækst og få større international slagkraft, når vi koordinerer vores ressourcer«, 
siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen.

Et nyt stort samarbejde mellem alle kommuner i de to 
sjællandske regioner skal skabe vækst og arbejdspladser. 

 ■ Ét fælles brand for området under fanen ’Copenhagen’.

 ■ Nyt fælles charter med mål for trafikinvesteringer i området.

 ■ Ny fælles besøgstjeneste – eller velkomstkomite, 
som kan tage imod udenlandske delegationer.

 ■ En ny online investorportal på med overblik over 
infrastrukturprojekter, byggegrunde og byudviklingsprojekter.

 ■ Et markant kompetenceløft inden for service- og turisme-erhvervene.

 ■ En fælles indsats for at øge udenlandets opmærksomhed 
på regionens fødevaresektor, så vi kan tiltrække investeringer 
og udvikle nye produkter og eksportmuligheder.
Kilde: Region Hovedstaden
 

Fakta

SEKS INITIATIVER, DER SKAL SKABE VÆKST

41 poli  kere i regionsrådet styrer hospi-
talerne med et årligt budget på 38 mia. kr. 
De bestemmer sundheds  lbuddene for 
1,7 million borgere i Region Hovedstaden. 
Valget er vig  gt! Stem og gør din ind y-
delse gældende. Sundhedsvæsnet er for 
vig  g en sag at overlade  l poli  kere, 
som ikke arbejder ihærdigt for:

Regionsrådsvalg 2013 

Bedre hospitaler. Nu!

Karsten Skawbo-Jensen er den eneste C-kandidat fra Frederiksberg. 
Kun din personlige stemme på Karsten Skawbo-Jensen kan sikre 
Frederiksberg fortsat repræsenta  on i C-gruppen i regionen. 

Stem personligt på Karsten Skawbo-Jensen, nr. 5 på liste C.

Se mere på: 
www.skawbo.eu

 God behandlingskvalitet
 Høj pa  entsikkerhed
 Sammenhæng
 Bevarelse af lægevagten
 Hur  gere diagnoser

 

De store skal
passe på De små

• Stærke daginstitutioner

og skoler

• Flere og bedre cykelstier

• Støtte til udsatte familier

Gunvor
Wibroe
LæS mere på gunvorwibroe.dk


