Region Hovedstaden

Det gode liv i hovedstadsregionen
- sådan arbejder Region Hovedstaden for
vækst og udvikling

Det gode liv
I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst
og livskvalitet går hånd i hånd.
Vores livskvalitet handler om at have rent vand i hanerne,
gode uddannelses- og jobmuligheder, effektiv infrastruktur og
noget så enkelt som blå himmel og ren luft.

Her fortæller vi om, hvordan vi fremover vil investere i bæredygtighed, trafik, kompetent arbejdskraft og internationale
talenter – og giver gode eksempler på, hvad vi allerede gør.
Du kan læse mere om vores strategi, og hvad vi gør for vækst
og udvikling på www.regionh.dk/Revus

Hvis vi skal have råd til det gode liv i fremtiden, skal vi skabe
vækst. For vækst skaber arbejdspladser, velstand og udvikling.
Derfor er vækst rammen for det gode liv. Og så har vi en
særlig forpligtelse her i vores region, for når det går godt hos
os, går det også godt i resten af landet.
Vi er gået sammen med kommuner, virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere om at
finde ud af, hvor vi skal sætte ind for at skabe arbejdspladser,
udvikle vore virksomheder og skabe det gode liv. Resultatet er
en regional vækst- og udviklingsstrategi og en fælles vision for
hovedstadsregionen: Vi vil være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.
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Greater Copenhagen
Ude i verden kender folk hverken Halsnæs eller Ishøj, men
de fleste har hørt om Copenhagen. Derfor samarbejder vi
med Region Skåne, Region Sjælland og alle kommunerne i
området om at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for alle.
Når vi skal tiltrække kompetent arbejdskraft og investeringer
fra udlandet, skal vi gøre det som en samlet enhed – under
navnet Greater Copenhagen.
Når vi i Region Hovedstaden planlægger fremtidens vækst
og udvikling, så gør vi det i fællesskab med resten af Greater
Copenhagen.
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Bæredygtighed
Fremtidens vækst
er grøn
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Det gør vi nu
Rent vand i hanen og ren jord på legepladsen

Det vil vi gøre mere af i fremtiden
Flere grønne løsninger

Rent drikkevand i vandhanen og ren jord i haven tager de
fleste af os for givet. Men det kommer ikke af sig selv. Region
Hovedstaden arbejder for at sikre, at vores grundvand også
fremover kan bruges til drikkevand. Det gør vi ved at rense
jorden dér, hvor forureningen er farlig for grundvandet. Vi
renser også jorden i private haver, børnehaver og på offentlige
legepladser, så vi kan sikre vores børns trivsel.

Vi er gode til miljøvenlige og bæredygtige løsninger i hovedstadsregionen. 12 procent af den samlede danske eksport
kommer fra virksomheder i hovedstadsregionen, der arbejder
med grønne løsninger. Den position vil vi fastholde, blandt
andet ved at skabe flere arbejdspladser i de grønne virksomheder. Det skal vi blandt andet gøre ved at, de offentlige
institutioner efterspørger grønne løsninger. Vi gør det allerede
i Region Hovedstaden, fx når vi renoverer og bygger nye
hospitaler, men vi skal være endnu bedre – og vi skal have
resten af de offentlige institutioner med.

Udvikling af kloge løsninger er afgørende for, at regionen
kan håndtere forureningerne bedst muligt. Udviklingen sker
i samarbejde med virksomheder, vandforsyningsselskaber og
vidensinstitutioner. Det giver nogle af verdens bedste jordoprensningsmetoder. Dem er der også efterspørgsel på i udlandet – og eksporten skaber nye arbejdspladser og udvikling. Vi
har blandt andet sammen med flere danske og internationale
virksomheder udviklet et borehoved, som kan sprøjte stoffer i
jorden, der nedbryder forureningen. Vi slipper for store gravemaskiner og metoden er effektiv, billig og bæredygtig.
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Trafik
Vi skaber miljøvenlige
alternativer og bedre
tilgængelighed
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Det gør vi nu
Supercykelstierne giver bilisterne baghjul
Bilkøer på vejene, fyldte tog og busser er en stor udfordring i
hovedstadsregionen. Cykler er en oplagt del af løsningen, og
det er både godt for miljøet og sundheden.
Supercykelstier giver pendlere et reelt alternativ til bilen. En
Supercykelsti er en cykelsti i høj kvalitet, der gør det sikkert,
nemt og behageligt at kommer fra A til B. Der er færre lyskryds, god vejbelægning og ekstra services som fodhvilere og
luftpumper.
Supercykelstierne kan være helt nye stier eller cykelstier, der
får et løft. 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et net af Supercykelstier i hovedstadsregionen. Albertslundruten og Farumruten er allerede åbnet,
og ni nye ruter er på vej. Det planlagte net består i alt af 28
Supercykelstier, der forventes klar i 2018. Du kan læse mere
på www.supercykelstier.dk

Det vil vi gøre mere af i fremtiden
Vi skal kunne komme rundt hurtigt og miljøvenligt
Vi bor i den tættest befolkede del af Danmark, og vi skal alle
til og fra arbejde og fritidsaktiviteter. Mange af os belastes
af den støj og luftforurening, som følger med. Derfor skal vi
finde en smartere og bæredygtig løsning. Blandt andet skal vi
mindske CO2-udledning ved at investere i miljøvenlig kollektiv trafik og gøre el-biler til et reelt alternativ.
Vi har allerede planlagt at etablere en ny letbanelinje, som
kobler Hvidovre Hospital på den kommende letbane i Ring
3, og som i første omgang skal forbinde Glostrup st. med den
kommende metrostation ved Ny Ellebjerg st. En letbanelinje
er både en effektiv og grøn løsning.
Samtidig skal vi invitere resten af verden til Greater Copenhagen; både virksomheder, turister og arbejdskraft, for det
skaber vækst. Derfor skal vi etablere flere flyruter til og fra
København Lufthavn og vi skal gøre det let at komme til og
fra lufthavnen.
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Kompetent
arbejdskraft
Vi sikrer de kompetencer,
som virksomhederne har
brug for
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Det gør vi nu
En erhvervsuddannelse skal være et
godt valg
Der bliver efterspørgsel på dygtige unge med en erhvervsuddannelse i rygsækken, når virksomhederne skal sikre fremtidens vækst. Men elever i grundskolens ældste klasser ved for
lidt om erhvervsuddannelserne og hvilke karrieremuligheder,
de giver adgang til.

Det vil vi gøre mere af i fremtiden
Fremtiden skal bygge på flere kloge hænder
Region hovedstaden vil målrette den offentlige indsats for
at styrke erhvervsuddannelserne. Vi vil tage initiativ til, at
erhvervsskolerne, kommunerne, det regionale arbejdsmarkedsråd, staten, fagforeningerne, arbejdsgiverforeninger og
regionen sætter sig sammen og laver en fælles målrettet
indsats. Målsætningen er, at 25 procent af en ungdomsårgang
i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse.

Region Hovedstaden arbejder derfor sammen med erhvervsskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning om Copenhagen Skills. Her får flere end 13.000 elever fra regionens
8. klasser hvert år mulighed for at komme på introdag på
erhvervsskolerne, hvor de kan prøve kræfter med fagene og
møde undervisere og elever. De inviteres også til en stor, årlig
uddannelsesevent, hvor de kan se de kloge hænder i fuld
aktion og selv prøve kræfter med de forskellige fag.
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Internationale
talenter
Vi har brug for flere kloge
hoveder
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Det gør vi nu
Velkommen til – vi har brug for dig

Det vil vi gøre mere af i fremtiden
Vi skal alle arbejde mere internationalt

Virksomhederne i hovedstadsregionen har brug for kompetent udenlandsk arbejdskraft. Derfor arbejder vi i Region
Hovedstaden og i Greater Copenhagen-samarbejdet om at
tiltrække internationale talenter.

I fremtiden skal vi gøre det endnu mere attraktivt for internationale medarbejdere, forskere og studerende at bosætte sig i
hovedstadsregionen og i Greater Copenhagen.

Den hårde internationale konkurrence gør det vanskeligt for
den enkelte virksomhed at tiltrække udenlandske talenter.
Talent Attraction Denmark laver kampagner, der viser, at vi
har spændende faglige miljøer, gode karrieremuligheder og
en helt unik balance mellem arbejde og privatliv.

Særligt de små og mellemstore virksomheder i hovedstadsregionen mangler internationale erfaringer og kompetencer.
Derfor vil Region Hovedstaden arbejde for et tættere samspil
mellem de små og mellemstore virksomheder og de store
internationale virksomheder i regionen; så de små og mellemstore virksomheder kan drage nytte af de store virksomheders
internationale erfaringer.

Når udenlandske medarbejdere kommer hertil, får de og
deres familier hjælp af regionens internationale borgerservice
– International House.
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For at skabe rammerne om det gode liv i hoved
stadsregionen, skal vi samarbejde.
Derfor inviterer Region Hovedstaden staten, andre
regioner, kommuner, virksomheder, universiteter,
uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere
til i fællesskab at sætte handling bag ordene i vores
nye regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Besøg os på regionh.dk
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Sammen skaber vi
resultater

