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Forslag til rettelser efter udvalgsmøderne d. 29. oktober 2019 

 

Overskriften: Slette ”verden” og skrive: ”En region for den næste generation” 

 

 

S.3: Denne tekst: ”De næste ti år skal vi skabe plads til 120.000 flere indbyggere i ho-

vedstadsregionen. Det er positivt, at flere og flere vil bo her, men det sætter også regi-

onen under pres”. 

 

Bør rettes til: De næste ti år skal der skabes plads til 120.000 flere indbyggere i hoved-

stadsregionen. Det er positivt, at vi bliver flere, men det sætter også regionen under 

pres. 

 

Begrundelse: Det er en befolkningsprognose; Der fødes flere og flere overlever. Hvor 

mange er tilflyttere? 

 

 

S.4: Denne tekst: ”Modsat mange andre regioner ser hovedstadsregionen ud til at 

vokse markant frem mod 2030”. 

 

Bør rettes til: Hovedstadsregionen vokser relativt mere end andre regioner. 

 

Begrundelse: Man kan læse det som, at de andre regioner har en negativ befolknings-

udvikling; det har de ikke. Befolkningen vokser i alle regioner, bare mest i RegH og 

næstmest Reg.Midt. 

 

S.4: Spørgsmål: Der står 7 hospitaler. Hvilke? Nordsjæl., Bispebjerg, HGH, AHH, Ri-

get + Glostrup, Bornholm (6) + Reg.Psyk.? 

 

 

S.4: Spørgsmål: der står 4 universiteter, hvilke? KU, DTU, CBS, ITU. (Ikke AAUH 

Cph. Ikke DPU Kbh.) 

 

S.8: Denne tekst: ”Sammen skaber vi rammerne for den næste generation” 

Bør rettes til: ”Vi skal være med til at sætte rammerne for den næste generation”. 

Begrundelse: Hvem er vi? 

 

 

 



   Side 2  

 

S.8: Denne tekst: ”Vi skal løse alle udfordringerne – også dem vi ikke kender svaret 

på og vi skal kigge uden for regionens og landets grænser for at hente og give inspira-

tion”. 

 

Bør rettes til: Vi skal bidrage til at løse alle udfordringerne, og vi skal kigge uden for 

regionens og landets grænser for at hente og give inspiration. 

 

Begrundelse: Regionen (denne plan) kan ikke løse alle udfordringer, heller ikke dem 

vi ikke kan svaret på. 

 

 

S.10: Denne tekst: ”Vi vil bestræbe os på, at der både lokalt, regionalt og globalt også 

i fremtiden er gode rammer for at leve et godt liv” 

 

Bør rettes til: Vi vil bestræbe os på, at der både lokalt, regionalt og globalt også i 

fremtiden er gode rammer for en bæredygtig udvikling. 

 

Begrundelse: Et godt liv afhænger af meget mere end det, denne plan kan gennemføre. 

 

 

S. 15: Forkortelsen ”STEM” skal skrives ud. Hvad er det en forkortelse af? 

 

 

S.22: Denne tekst: Vi skal sikre, at alle også fremover kan leve et sundt liv med lige 

muligheder og god livskvalitet. 

 

Rettes til: Vi skal bidrage til, at alle også fremover kan leve et sundt liv med lige mu-

ligheder og god livskvalitet 

 

Begrundelse: Regionen og denne plan kan ikke sikre det, men bidrage til det. 


