
 Center for Regional 
Udvikling 
 
 
 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Telefon +45 38 66 50 00 
Web www.regionh.dk 

  
 
Dato: 28. august 2015 
 

 

NOTAT 

 

Kommunal deltagelse i de 10 fælles fyrtårnsprojekter 

På baggrund af drøftelser mellem Region Hovedstaden og kommunaldirektører i K29, borgmestre i 
Kommunekontaktudvalget (KKU) og fælles arbejdsgrupper er der udarbejdet 10 fælles fyrtårnspro-
jekter, der i første omgang skal udmønte den regionale vækst- og udviklingsstrategi.  

Samarbejdet om implementering af ReVUS bygger på et fælles ønske mellem kommuner og region 
om at udvikle initiativerne sammen fra begyndelsen. Udvælgelsen og udviklingen af de ti fælles 
fyrtårnsprojekter er derfor foregået i en åben proces, hvor alle kommuner har haft mulighed for at 
bidrage til indholdet og deltage i projekterne. Det vil også gøre sig gældende fremadrettet, når pro-
jekterne skal gennemføres.  

Nedenfor er angivet hvilke kommuner, der indtil videre har meldt sig som deltagere i fyrtårnspro-
jekterne. Der er ikke tale om en endelig liste, da det fortsat er muligt at tilslutte sig.  

Baggrund 
Fyrtårnsprojekterne er blevet til på baggrund af en række administrative og politiske drøftelser i 
foråret og sommeren. I marts gennemførte KKR og Region Hovedstaden sammen en administrativ 
høring i alle kommuner med henblik på at udvikle fælles strategiske initiativer, der skal implemen-
tere ReVUS. 18 af de 29 kommuner indsendte tilsammen 140 forslag til initiativer. Desuden har 
universiteter og erhvervsorganisationer indsendt forslag.  

Kommunaldirektørkredsen (K29) udtrykte på mødet den 8. april ønske om, at region og kommuner 
i fællesskab prioriterede forslag til initiativer.  Derfor blev forslagene og den videre proces drøftet – 
først med formanden for K29 og formand for Embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og be-
skæftigelse den 13. maj – dernæst på Embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigel-
se den 18. maj.  

På baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet ti foreløbige beskrivelser af fælles initiativer, som 
blev behandlet på K29 den 3. juni. Her var der opbakning til processen og til, at initiativerne skulle 
indgå som fyrtårnsprojekter i handlingsplanen for ReVUS. Alle kommuner blev derefter via K29 
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inviteret til at konkretisere initiativerne i arbejdsgrupper sammen med øvrige relevante interessen-
ter.  

Arbejdsgrupperne har henover sommeren arbejdet med beskrivelserne, som blev drøftet og bakket 
op af borgmestrene på KKU-mødet den 20. august. 

Herefter aftalte kommunaldirektørkredsen, at de kommuner, som endnu ikke har meldt sig på ba-
nen, overvejer at tilmelde sig de projekter, som er relevante for dem. 

 

Kommunale deltagere 
Følgende kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i de enkelte fyrtårnsprojekter, som indgår i 
ReVUS-handlingsplanen. De fleste af kommunerne har derfor også deltaget i arbejdsgrupperne, der formule-
rede initiativet: 

 
Effektiv og bæredygtig mobilitet 

1. Grøn mobilitetsplanlægning 
Deltagende kommuner:  

Albertslund  
Ballerup  
Fredensborg  
Furesø  
Gladsaxe  
Gribskov  
Helsingør  
Hillerød  
Høje Taastrup 
København 

 
Kompetent arbejdskraft og internationalisering 

2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020 
Deltagende kommuner:  

Albertslund  
Ballerup 
Frederikssund? (via Frederikssund Erhverv) 
Glostrup 
Gribskov 
Helsingør 
Ishøj 
København 
Vallensbæk 

 
3. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne 

Deltagende kommuner:  
Albertslund 
Bornholm 
Furesø 
Gentofte 



Halsnæs 
København 

 
Sund vækst 

4. Copenhagen Science Region 
Deltagende kommuner:  

Ballerup  
Hillerød 
København 
Lyngby-Taarbæk Kommune (via repræsentant fra LT videnby) 

5. Copenhagen Healthtech Cluster 
Deltagende kommuner:  

Albertslund 
Allerød 
Ballerup 
Fredensborg 
Frederiksberg 
Frederikssund 
Furesø 
Gentofte 
Gladsaxe 
Hillerød 
Helsingør 
Høje Taastrup 
København 
Vallensbæk 

 
Grøn vækst 

6. Klimatilpasning 
Deltagende kommuner:  
 Fredensborg 

Gribskov 
Høje-Taastrup 
Frederiksberg 
Gladsaxe (repræsenterer også KLIKOVANDi) 
København (repræsenterer også Regnvandsforumii) 

 
Kreativ vækst 

7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 
Deltagende kommuner:  

Helsingør 
København  
 

8. Kommercialisering af de kreative erhverv 
Deltagende kommuner:  

Egedal 
Furesø 



Gribskov 
Halsnæs 
Ishøj 
København  
Vallensbæk 

 
Smart vækst 

9. Copenhagen Wifi – mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 
Deltagende kommuner:  

Ballerup 
Bornholm 
Høje-Taastrup  
København 
Vallensbæk  
 

10. Udvikling af fælles data-hub 
Deltagende kommuner:  

Albertslund (Gate 21)  
Egedal 
Fredensborg 
Frederiksberg 
Frederikssund 
Furesø  
Gentofte 
Høje-Taastrup  
København  
Vallensbæk  

 

i KLIKOVAND er et samarbejde mellem følgende kommuner og vandselskaber: 
Albertslund Kommune, Allerød Rudersdal Forsyning, Allerød Kommune, Ballerup Forsyning, Ballerup Kommune, Ege-
dal Furesø Forsyning, Egedal Kommune, Fredensborg Forsyning, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Forsyning, 
Frederiksberg Kommune, Frederikssund Forsyning, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, 
Gladsaxe Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Forsyning, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Helsingør 
Forsyning, Herlev Kommune, Hillerød Forsyning, Hillerød Kommune, HOFOR, Høje Taastrup Kommune, Hvidovre 
Kommune, Hørsholm Kommune, Hørsholm Vand, København Kommune, Lyngby-Taarbæk Forsyning, Lyngby-Taarbæk 
Kommune, Nordvand Gentofte/Gladsaxe, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune 
 
ii Regnvandsforum er et samarbejde mellem følgende kommuner og vandselskaber: 
kommuner og forsyningsselskaber i: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glos-
trup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby – Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk  
 

                                                           


