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Letter of intent 

 

Såfremt at det Europæiske Råd i oktober 2017 beslutter, at Det Europæiske Lægemid-

del Agentur (EMA) skal placeres i København, vil vi fra Region Hovedstadens side 

sikre støtte til at flytningen af EMA, de mange medarbejdere og deres familier, sker så 

hurtigt og gnidningsfrit som muligt.  

 

Region Hovedstaden, de 79 kommuner og 2 øvrige regioner i Greater Copenhagen 

bakker entydigt op om den danske regerings ansøgning, om at få EMA til København. 

Vi kan byde de mange medarbejderne velkommen til en stærk region og by med livs-

kvalitet i verdensklasse. Vi ved, at det ikke er nemt at rykke til et nyt land, men vi vil 

gøre hvad vi kan for at sikre, at de berørte familier får en så nem og problemfri flyt-

ning som mulig. 

 

I samarbejde med Københavns Kommune og de øvrige kommuner i Greater Copenha-

gen vil Region Hovedstaden tilbyde en række services, der kan gøre det nemmere at 

etablere sig og få et godt liv i København. Med ’New in Denmark’ og ’International 

Citizen”-servicen tilbydes eksempelvis karrierevejledning, rådgivning til jobsøgning, 

information om danskundervisning, informationer omkring kultur- og fritidsliv, etc. Vi 

har desuden gode erfaringer med karriereforløb for ægtefæller og anden praktisk hjælp 

med skoleindskrivning og fritidsaktiviteter. Desuden vil vi få regionens talent- og in-

vesteringsfremmeorganisation, Copenhagen Capacity, til at gå aktivt ind i arbejdet.  

  

Vi vil desuden i samarbejde med kommuner, vidensinstitutioner og andre institutioner 

afsætte midler til særlige aktiviteter, eksempelvis en fremskudt ”Welcome to Greater 

Copenhagen”-messe, der kan give indblik i hvad Greater Copenhagen tilbyder. Vi har 

i Region Hovedstaden reserveret 8 mio. kr. i vores budgetter til at sikre bedre service 

til de mange expats, som flytter til Greater Copenhagen. Bevillingen forudsætter ende-

lig godkendelse i Regionsrådet.  

 

Jeg kan derfor bekræfte, at vi fra Region Hovedstaden vil gå langt i vores bestræbelser 

på at sikre, at EMA og de tilflyttende medarbejdere får en nem flytning og et varmt 

velkommen til Danmark og til Greater Copenhagen.  

 

Med venlig hilsen 

 
Sophie Hæstorp Andersen 

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden 

Næstformand i Greater Copenhagen 


