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Høringssvar til Region Skånes regionale udviklingsstrategi: Det öppna 

Skåne 2030 

 

Region Hovedstaden har modtaget Region Skånes udviklingsstrategi 2030 i høring.  

  

Samlet set er der mange ligheder mellem Region Skåne og Region Hovedstadens 

udfordringer, og de satsningsområder de to regioner har. Region Hovedstaden 

igangsætter i foråret 2014 arbejdet sin nye Regionale Udviklings- og Vækststrategi 

(ReVUS). Dermed vil der være mange områder og indsatser med stort potentiale 

for samarbejde og erfaringsudveksling. 
 

Med udgangspunkt i Region Skånes 5 indsatsområder ser Region Hovedstaden en 

række snitflader og samspilsmuligheder mellem Region Skåne og Region Hovedsta-

den.  

 

Skåne skal tilbyde fremtidstro og livskvalitet 

Region Hovedstaden har ligesom Region Skåne stor fokus på at udvikle en region, 

hvor der er vækst, hvor mennesket er i centrum bl.a. gennem lighed i sundhed.  

 

I centrum står visionen om, at Hovedstadsregionen er den grønne og innovative me-

tropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på in-

ternationalt topniveau. Missionen for regionen er at stå for behandling, uddannelse og 

forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikle hoved-

stadsregionen, hvor regionen har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, ud-

dannelse og det sociale område 

 

Skåne skal blive en stærk og holdbar vækstmotor 

Hovedstadsregionen og det øvrige Sjælland deler udfordring med Region Skåne i for-

hold til lav økonomisk vækst. Dette adresseres bl.a. i samarbejdet mellem regioner og 

kommuner om Fokuseret Vækstdagsorden. Parterne i samarbejdet har vedtaget en fæl-

les vision og ståsted og en række fælles initiativer, hvor man samler ressourcerne og 

dermed får større effekt. Region Skåne og de skånske kommuner er inviteret med ind i 

samarbejdet og kan dermed få muligheden for at præge og videreudvikle det fælles 

ståsted og projekterne. 
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Ligesom Skåne har Region Hovedstaden stort fokus på iværksætteri og samarbejde 

omkring forskning. Der er her gode muligheder for at udvikle fælles projekter, som 

kan søge støtte i det nye Interregprogram. Region Hovedstaden har ligeledes et mål 

om at udnytte ESS anlægget på bedst mulig måde til at skabe ny erhvervsudvikling. 

Der er her oplagte muligheder for at intensivere samarbejdet mellem de to regioner. 

 

Region Hovedstaden vil udvikle regionens styrkepositioner og understøtte ekspansive 

vidensmiljøer for at skabe vækst og udvikling. Region Hovedstaden og parterne om-

kring Fokuseret Vækstdagsorden ønsker, at internationalisering bliver et gennemgåen-

de fokus i forhold til infrastruktur, uddannelse, erhverv, forskning mv. for at under-

støtte vækst i regionen. Region Skåne og de skånske kommuner er blevet inviteret til 

at indgå som partnere i arbejdet med en Fokuseret Vækstdagsorden.  

 

Skåne skal drage nytte af sin flerkernede bystruktur 

Region Hovedstaden har ikke i samme omfang som Region Skåne ansvaret for udvik-

ling og planlægning af nærmiljøer. Det er primært en kommunal opgave. Men regio-

nen deltager eksempelvis i Ringbyprojektet, hvor regionen og de 11 kommuner langs 

den kommende Letbane i Ring 3 i fællesskab ser på de nye muligheder for erhvervs- 

og byudvikling, som Letbanen vil skabe. Regionen deltager endvidere i scenariepro-

jektet 2050, som skal illustrere mulighederne for grøn og bæredygtig byudvikling frem 

mod år 2050. Herigennem søger regionen at hente inspiration til den fremtidige by- og 

regionale udvikling i regionen. 

 

Skåne skal udvikle morgendagens velfærdstjenester 

Det er også afgørende for Region Hovedstaden at udvikle tilbuddet til borgerne i regi-

onen på bl.a. sundhedsområdet. Regionsrådet har valgt en række strategiske indsats-

områder, som skal sikre denne udvikling - bl.a. fokus på sammenhængende patientfor-

løb, bedre service, så borgere føler sig "Ventet og velkommen". En ny ambitiøs digital 

sundhedsplatform skal understøtte dette. Tilsvarende har Region Hovedstaden mar-

kant fokus på kompetenceudvikling og kvalitets- og nyudvikling ikke mindst af ung-

domsuddannelserne.  

  

Skåne skal være en globalt attraktiv region 

Ligesom Region Hovedstaden ønsker Region Skåne at udnytte samspilsmulighederne 

med naboregionerne i Nordeuropa til at skabe kritisk masse og dermed blive synlig og 

attraktiv globalt. Men Region Skåne har i sin udviklingsstrategi beskrevet, at man øn-

sker at udvikle varemærket (brandet) Skåne og Øresundsregionen. Et nøgleinitiativ i 

samarbejdet om Fokuseret Vækstdagsorden er samlingen om eet fælles brand - Co-

penhagen. Her håber de danske parter, at den svenske del af regionen også vil tilslutte 

sig dette brand, så det opnår maksimal gennemslagskraft. 

 

Region Hovedstaden arbejder for styrke infrastruktur og transport i Øresundsregionen, 

både den kollektive trafik over Øresund og etablering af nye forbindelser over Øre-

sund. Sammen med et bredt partnerskab som også omfatter Region Skåne og Malmø 
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arbejdes der i Copenhagen Connected på at styrke Københavns Lufthavn som knude-

punkt for internationale flyruter og dermed en attraktiv indgang til regionen. 

 

Region Hovedstaden deler således Region Skånes ønske om strategier for trafik og in-

frastruktur, der øger mobilitet og tilgængelighed på tværs af Øresund, Skandinavien 

og det nordlige Europa. Og der er et fælles ønske om, at hele regionen skal være helt 

fremme i konkurrencen med andre internationale regioner om investeringer og turister. 

 

Høringssvaret afgives med forbehold for endelig godkendelse af Regionsrådet i starten 

af april.  

 

Vi ønsker Region Skåne held og lykke med det videre arbejde.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sophie Hæstorp Andersen 

 


