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Fokuseret Vækstdagsorden
Samlet står vi stærkere….
Danmark oplever i disse år udfordringer med at skabe vækst og arbejdspladser.
Sammenholdes udviklingen i Danmarks internationale metropol – Copenhagen - med andre
konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg er væksten væsentligt
lavere.
Regionerne og kommunerne i Sydskandinaviens internationale metropol er gået sammen
om at skabe en Fokuseret Vækstdagsorden. Vi ønsker vækst, fordi vi vil skabe arbejdspladser og dermed have råd til velfærd, service, uddannelser etc. for borgere i hele
”Copenhagen”. Grundtanken er, at vi sammen står stærkere end hver for sig. Og sammen
kan vi stå stærkere i den globale konkurrence.
Fokuseret Vækstdagsorden er en samlende dagsorden. Den skal sikre en fælles udvikling,
der bygger på opbakning, ejerskab og engagement i hele det østlige Danmark og Skåne.
De forskellige styrker der er i hele metropolen, skal bruges, anerkendes og bringes
sammen. Den bygger på, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og af en
fælles anerkendelse af et behov for at samle vores ressourcer og satsninger.
Visionen er:
I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer
og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på
niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.
Samlet står vi stærkere. Det er nødvendigt med et stærkt og sammentømret ejerskab, når
der skal arbejdes for at udvikle en stærk og international metropol, som har de rette
rammer.
Vi har fælles muligheder….
Med den Fokuserede Vækstdagsorden bygger vi videre og ovenpå solide sam arbejder og
indsatser gennem flere år.
Sundhed
Vores bio-sundhedsklynge – Medicon Valley har international konkurrencekraft via
samarbejdet mellem hospitaler, forskning og lægemiddel- og medicotekniske virksomheder,
understøttet af hospitalssamarbejds- og sundhedsaftaler mellem regionerne og
kommunerne.
Regionernes planer for nye sygehuse, sundhedsinnovation og kommunernes satsninger på
velfærdsteknologi skaber en bane for nye innovative løsninger på vores samfundsudfordringer sammen med erhvervslivet.
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Vi er fælles om at skabe rammerne og udvikle landets ypperste hospitaler, hvor vi Ikke
mindst med Rigshospitalet (og indsatsen for et partikelterapianlæg) sikrer
forskningsfaciliteter i verdensklasse.
Vi vil fortsat stå sammen om at skabe forskningsmæssige fyrtårne blandt vores
universiteter.. Og med det kommende ESS-European Spallation Source i Lund og
København får vores metropol et unikt grundforskningsanlæg, som skal udvikles til en ny
international styrkeposition inden for materialevidenskab.
Klima, miljø og energi
Klima, miljø og energi er en del af den fælles dagsorden, der har tegnet sig hos både
kommuner og regioner de senere år. Succesen i bl.a. klyngefællesskabet Copenhagen
Cleantech Cluster skal vi bygge videre på: Vi skal være frontløbere i klima- og
miljøinitiativer. Vi skal, med udgangspunkt i vore fælles værdier om en grønnere transport,
bedre håndtering af vand, renere energifremstilling gå forrest: Sætte klare mål, og sørge for
konkret eksekvering og opfølgning.
Infrastruktur og turisme
Vi har i turismen en kilde til væsentlig indtjening og mange arbejdspladser . Vores fremskridt
indenfor sundheds- og miljøområdet tiltrækker i stigende grad store kongresser,
begivenheder og attraktive fagturister. Og vi har stærke og mange forskellige tilbud inden
for storby-, kyst- og kulturturisme. Også her vil vi samle kræfterne om fælles initiativer og
bygge videre på vores successer og styrkepositioner.
Det fælles arbejde skal videreudvikle vores historisk stærke nordeuropæ iske trafikknudepunkt. Øresundsforbindelsen var et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og vi arbejder nu
sammen om at styrke metropolens internationale lufthavn – Copenhagen Airport og
rutenettet gennem Copenhagen Connected. Vi er godt på vej med bl.a. Femernforbindelsen, men vi skal også integreres i det europæiske transportnetværk med bl.a.
højhastighedstog. Endelig bliver vi nødt til løse de store trængselsbarrierer for
arbejdspendling på tværs af vores metropol.
Vi kan kun nå vores fælles mål om tiltrækning af internationale investeringer og talenter,
jobskabende vækst og udvikling, hvis det er nemt for os og resten af verden at komme til og
fra samt rundt i hele metropolen.
Det vil vi gøre……
International gennemslagskraft får vi kun ved at agere samlet. Og vi gør det under et fælles
internationalt brand: Copenhagen.
Regionerne og kommunerne har taget initiativet, men ønsker at invitere alle interesserede
parter ind i arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden; erhvervslivet, arbejdsmarkedets
parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.
Dagsordenen er startet i det østlige Danmark - men samarbejdet skal videreudvikles i
samspil med Region Skåne og kommunerne i Skåne..

KKR

KKR

HOVEDSTADEN

S J Æ L L AN D

Fokuseret Vækstdagsorden
Dato 11. november 2013
Med Fokuseret Vækstdagsordens fælles vision og ståsted er grunden lagt for fornyet
synergi og handlekraft, der skal føre til fælles jobskabende vækstindsatser.
Seks konkrete tiltag indleder arbejdet med at sætte handling bag ordene:
·
Fælles brand
·
Fælles charter om det Nordeuropæiske knudepunkt
·
Fælles besøgstjeneste/modtagerapparat
·
Fælles Investorportal/digitalt erhvervskort
·
Fælles kompetenceløft inden for turisme- og serviceerhvervene
·
Fælles fødevaresatsning
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I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og øget den økonomiske
vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa

VISION

EVNER
Helhedstænkning
Samarbejde og videndeling
Fokus og handlekraft
Fremsyn og forandringsvilje
Globalt udsyn
RESSOURCER
Solidt økonomisk grundlag
Realisérbare initiativer
Eksisterende fælles indsatser

VÆRDIER
KOMPETENCER

Dagsordenens parter
påtager sig ansvaret for at
gøre sig umage med at gøre
det nødvendige i en unik,
åben og nærværende
samarbejdsånd

OMDØMME

Dagsordenen betragtes
internationalt som et
forbillede på et nytænkende,
handlekraftigt og modigt
foregangsinitiativ, som man
er stolt over at være en del af

MISSION

Den nye dagsorden skaber synergi og handlekraft ved at forene alle kræfter om at skabe vækst under ét
fælles internationalt brand
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