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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. Netop for at tage konkurrencen op og 
sammen 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 på hele Sjælland. De forskellige styrker 
der er i hele regionen, skal bruges, anerkendes og bringes sammen. Den bygger på, at alle 
parter anerkender den indbyrdes afhængighed der er i dagsordenen. Og den bæres af en 
fælles anerkendelse om 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 metropolregion, som har de rette 
rammer.  
  
Vi har fælles muligheder…. 
I den Fokuserede Vækstdagsorden bygger vi videre og ovenpå solide samarbejder og 
indsatser gennem flere år. Og vi bygger videre på fælles udfordringer og muligheder. 
  
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 med 
kommunerne. Det er i dette samspil, at vi har vores vigtigste ansats til at skabe 
vækstmuligheder.  
  
Region Hovedstaden og Region Sjællands hospitalsplaner sætter begge fokus på, at 
nybyggerier og den allerede etablerede kæde af universitetshospitaler skal styrke 
specialisering og kvalitet. Men planerne har også en optimering af idéudvikling og 
jobskabende vækst for øje. Det skal ske via styrket samspil mellem hospitaler, universiteter 
og de kommercielle aktører i hele Øresundsregionen. Indsatserne skal anspore til 
innovative løsninger på udfordringer vores sundhedsvæsen står overfor; fx sund mad 
rettede mod behandling af kræftpatienter, udstyr og hjælpemidler så patienter kan 
behandles bedre og billigere hjemme, og nye løsninger inden for plejehjemsbyggerier.  
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Parterne er enige om at fastholde Rigshospitalet som landets spydspids, med en særlig 
forpligtelse til at bidrage til det gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommuner og 
regioner, og støtte op om udviklingsplanerne, fx et nyt partikelterapianlæg.   
  
Vi vil fortsat stå sammen om at skabe forskningsmæssige fyrtårne blandt vores universiteter 
og hospitaler. Og med det kommende ESS-European Spallation Source i Lund og 
København, hvor der skal forskes i både bløde (biologien) og hårde emner (materialerne), 
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 de senere år. 
Der samarbejdes mellem kommuner og regioner, og både i Øresunds- og STRING/Femern-
samarbejdet er der ligeledes en stigende fokus på både udfordringer og muligheder, der 
kan ligge i at udvikle området. I klyngefællesskabet Copenhagen Cleantech Cluster (klima, 
miljø og energi) skabes vores smarte løsninger - udviklet i et fællesskab mellem 
metropolens virksomheder og offentlige efterspørgere – international opmærksomhed.  
  
Den succes 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 op opfølgning. 
  
Infrastruktur og turisme  
Vores fremskridt indenfor sundheds- og miljøområdet tiltrækker i stigende grad store 
kongresser, begivenheder og attraktive fagturister. Dertil kommer, at krydstogt- og 
kulturturismen vokser. Her vil vi også samle kræfterne og bygge videre på vores successer. 
Vi har i turismen en kilde til væsentlig indtjening og mange arbejdspladser. Operaen på 
Holmen, Arken i Ishøj, Den blå Planet og Vikingeskibene i Roskilde, Fuglsang 
Kunstmuseum på Lolland – og meget mere – danner basis for et stærkt og varieret 
samarbejde inden for storby-, kyst og kulturturismen. Og det skal til stadighed styrke det 
internationale kendskab til vores fælles metropol samt tiltrækningen af internationale 
investeringer og talenter.  
  
Vores fælles arbejde skal videreudvikle vores historisk stærke nordeuropæiske 
trafikknudepunkt. Vi skal være tilgængelige med internationale flyforbindelser og på sigt 
højhastighedstog, ligesom der er behov for at styrke mobiliteten rundt i regionen. 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 regionen.   
  
Øresundsforbindelsen var et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og vi arbejder nu sammen 
om at styrke metropolens internationale lufthavn og rutenettet gennem Copenhagen 
Connected. Vi er godt på vej med bl.a. Femernforbindelsen, men vi skal også integreres i 
det europæiske transportnetværk.  Endelig bliver vi nødt til løse de store trængselsbarrierer 
for arbejdspladspendling på tværs af vores metropol.  
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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 den samlede region omfatter også helt 
naturligt Skåne – med de supplerende styrkepositioner Sydsverige kan bringe med ind i 
samarbejdet.  
  
Med Fokuseret Dagsordens 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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