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NOTAT 

  

Oversigt over forslag til ændringer i den regio-
nale udviklingsstrategi 2020-2023 

På baggrund af høringen af den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 fore-
slår administrationen følgende ændringer i strategien. 

Forsiden: 

Ingen ændringsforslag 

Side 2: 

Ingen ændringsforslag 

Side 3: Forord 

1. Linje 3 i manchetten ændres til S. 3 manchetten i forord ”Vi bidrager til 
FN’s verdensmål og ved at det kræver en stor fælles indsats” 

Side 4-5: Region Hovedstaden nu og i fremtiden 

2. Oplysningen om CO2 ændres til ”70 % reduktion i udledningen af CO2 og 
andre drivhusgasser i 2030” 

Side 6-7: 

Ingen ændringsforslag 

Side 8-9: Sammen skaber vi rammerne for den næste generation 

Ingen ændringsforslag 

Side 10-11: Klima & Miljø i balance 
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3. Første del af manchetten ændres til: ”Klimaet og miljøet er under pres. Vo-
res måde at leve på har konsekvenser for naturen og vores sundhed og 
livskvalitet – både nu og i fremtiden. Vi er nødt til både at mindske CO2-
udledningen og presset på jordens ressourcer og tilpasse os ændringerne 
i klimaet, hvor vi kan forvente mere ekstremt vejr med storm, oversvøm-
melse og tørke.” 
 

4. Sidste linje i første afsnit på side 11 ændres til: ”Vi skal blive bedre til at 
bevare ressourcerne i cirkulære kredsløb, så de ikke ender som affald.” 

 
5. Faktaboks ændres til: 19 tons CO2 er hver danskers årlige klimafodaftryk.  

For at mindske klimaforandringerne skal vi ned på maks. 2 tons om året.  
 

6. Boks med mål ændres til: Mål: For at bidrage til det nationale mål om 70 % 
reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030 fokuserer vi bl.a. på at el- og 
varmesystemet skal være fossilfrit i 2035 og transportsektoren fossilfri i 
2050. 

Side 12-13: 

7. I afsnittet ”Bidrage til at reducere klimaforandringer og tilpasse os et æn-
dret klima” ændres ”forhindre klimaforandringer” i 2. linje til ”afbøde klima-
forandringer”. Desuden ændres sidste sætning til ”Når det gælder klimatil-
pasning, har vi fokus på, at der bliver skabt attraktive og helhedsoriente-
rede løsninger på de ændrede vandmængder, som giver mere natur i og 
bidrager til strategisk udvikling af både byerne, landet og langs kysten”.   
 

8. Afsnittet ” medvirke til at anvende ressourcer bedre” ændres til: ”Der er be-
hov for et bæredygtigt ressourceforbrug og en omstilling af forbrug og pro-
duktion til en mere cirkulær økonomi, hvor ressourcerne bliver i kredsløb 
og bevarer deres værdi i stedet for at ende som affald.  Derfor indgår vi i 
partnerskaber med for eksempel affaldssektoren, erhvervslivet, videnscen-
tre og kommuner om at informere og inspirere, opbygge cirkulære kompe-
tencer og udvikle cirkulære kredsløb fx indenfor byggeriet. Vi vil også sam-
arbejde om udvikle et velfungerende marked for sekundære råstoffer. Og 
om at bruge offentlige indkøb til at øge efterspørgslen efter cirkulære løs-
ninger. 

 
9. I afsnittet ”Vores Kerneopgave” ændres 2. sætning til ”Vi undersøger hvert 

år ca. 2.000 grunde for forurening. Er grundvandet eller borgernes sund-
hed i fare, renser vi jorden, så forureningen ikke siver ned og ødelægger 
drikkevandet eller damper op og ødelægger indeluften i en bolig” 
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Side 14-15: Uddannelser & kompetencer til fremtiden 

10. I slutningen af afsnittet tilføjes: "Også indenfor det offentlige er det svært at 
få besat alle stillinger på sundheds- og velfærdsområdet f.eks. mangler der 
sygeplejersker" 

 

Side 16-17: 

11. I slutningen af afsnittet tilføjes ”Medvirke til at flere får naturvidenskabelige, 
tekniske og digitale kompetencer” tilføjes: ”Inden for udvalgte områder kan 
efterspørgslen efter arbejdskraft være så stor, at det kan være nødvendigt 
at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, fx inden for life science 
og forskning.” 
 

12. I slutningen af afsnittet tilføjes ”Bidrage til flere faglærte” tilføjes: ”Hvis be-
hovet for faglært arbejdskraft bliver så stort, at indsatsen med at uddanne 
dansk arbejdskraft ikke er nok, kan der være behov for at supplere ar-
bejdsstyrken med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.” 

 
13. Indsatsområdet om udenlandsk arbejdskraft er skrevet ind i de 2 første af-

snit på siden og udgår derfor.  
 

14. Der tilføjes et nyt indsatsområde med følgende overskrift og tekst ”Bidrage 
til gode læringsforløb i sundhedssektoren” Nyuddannede til job i sund-
hedssektoren skal stå så godt rustede som muligt. Der er derfor behov for, 
at de studerende lærer og træner så meget som muligt i deres praktikfor-
løb på hospitaler, i psykiatrien og i kommunerne. Det øger sikkerheden for 
patienter og borgere, og det øger samtidig motivationen for at blive i job-
bet. Læringen kan blandt andet ske med øget brug af simulation i trygge 
og praksisnære læringsmiljøer, der samtidig understøtter tværfaglighed og 
det gode patient- og borgerforløb. 

 
15. 2. afsnit under ”vores kerneopgave” erstattes med følgende: ”Region Ho-

vedstaden arbejder desuden sammen med erhvervsskolerne om indsatsen 
Copenhagen Skills. En indsats, der tilbyder en trinvis introduktion til er-
hvervsuddannelserne via introdage på grundskolerne, som mere end 
14.000 elever deltager i hvert år. Copenhagen Skills vil fremover også ar-
bejde med introduktion til erhvervsuddannelser til elever fra Forberedende 
Grunduddannelse og til de ældre unge over 18 år.” 

Side 18-19: Effektiv og Bæredygtig mobilitet 

16. Første del af første afsnit ændres til: ”Det skal være nemt at vælge alterna-
tiver til bilen, så det bliver let at få hverdagen til at hænge sammen med 
bæredygtig og aktiv transport. Hovedstadsregionen har et stærkt kollektivt 
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net med busser, lokaltog, regionaltog, S-tog, letbane og metro. Og sam-
men med det store net af veje og Supercykelstier sikrer infrastrukturen, at 
vi kan komme frem” 

 
17. Der tilføjes følgende efter brødteksten: ”Vi skal inspirere kommuner til at 

anvende planredskaber til at skabe en by- og infrastrukturudvikling, der 
fremmer grønne mobilitetsløsninger og grønne vaner, og dermed fremmer 
fysisk aktivitet samt begrænser skadevirkningerne fra trafikstøj” 

 
18. Tekstboks om mål erstattes med følgende tekstboks: ”Den forventede stig-

ning i ture skal primært ske med kollektiv trafik, cykel og samkørsel frem 
for privat bilisme” 

Side 20-21: 

19. De sidste 4 linjer i 1. afsnit ændres til: ”Både store og små trafikknude-
punkter, skal have gode adgangsforhold for gående og cyklister og skal 
være samlingssted for rejser med forskellige transportmidler og for nye pri-
vate og offentlige mobilitetsløsninger” 

Side 22-23: Nye muligheder for et sundt liv 

20. Manchettens sidste sætning ændres til: ”Vi skal bidrage til større lighed i 
sundhed, så alle også fremover kan leve et sundt og aktivt liv med lige mu-
ligheder for god livskvalitet” 
 

21. Side 23 første afsnit sidste del ændres til ”Flere føler sig stressede, lever i 
en presset hverdag, har det psykisk eller fysisk svært, får kroniske syg-
domme og er overvægtige. Støj, rygning og forurening har også en negativ 
effekt på det gode liv” 

Side 24-25:  

22. Side 24 i overskriften i 3. afsnit ændres til ”Give den enkelte patient målret-
tet behandling” og første sætning ændres til ”Det er afgørende, at vi sikre 
borgere med f.eks. hjertekarsygdomme, kræft og kroniske sygdomme den 
bedst mulige behandling med færrest mulige bivirkninger og lige adgang til 
behandling.” 
 

23. I afsnittet ”Vores kerneopgave” ændres 1. sætning til: ”Region Hovedsta-
den har som kerneopgave at øge folkesundheden og mindske uligheden i 
adgangen til forebyggelsestilbud og behandling” 

 
24. I afsnittet ”Vores kerneopgave” tilføjes sidst i afsnittet ”Regionens indsats 

for ”Nye muligheder for et sundt liv” løftes også som led i bl.a. regionens 
strategi for forskning samt forebyggelsesplanen.  

 

Karin Langendorf
Rettelse efter FIU møde den 26/5
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Side 26-27:  

Ingen ændringsforslag 

Bagsiden: 

Ingen ændringsforslag 
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