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Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem 
erhvervslivet, kommuner, regioner og organisationer i Østdanmark og Sydsverige.  
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vision 

Greater Copenhagen 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Slide 1: Opsamling på KKU-sag + ramme Greater Copenhagen har været etableret siden 1. januar 2016. Som I alle ved blev Greater Copenhagen etableret fordi vores tal for vækst og beskæftigelse mildest talt sakkede bagud i forhold til andre europæiske metropoler. I de godt halvandet år der er gået, har samarbejdet vist potentiale, og jeg synes, vi har opnået nogle spændende resultater på såvel politisk som på konkret niveau. Det er i samme periode også blevet tydeligt, at der stadig er noget arbejde at gøre for at få samarbejdet endnu bedre ud over rampen. Jeg er helt vild med Greater Copenhagen, og jeg ser samarbejdet som vores fælles platform og afsæt for øget international konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Sådan håber jeg også, at I ser på det – Jeg ved dog også godt, at det kan være svært at orientere sig mod det store fællesskab, når de lokale udfordringer brænder på. Derfor er det vigtigt, at vi på tværs af kommuner og region bliver bedre til at samarbejde og til at inddrage hinanden i vores forskellige planer og strategier. Med det sagt synes jeg, at vi over de sidste 1,5 å har bevæget os i den rigtige retning. Vi er kommet langt. Men jeg synes også, at det er på tide, at vi får tager endnu et skridt på samarbejdets vej og rykker tættere sammen i bussen. 



Vi skal på niveau med de bedste 

Greater Copenhagen-samarbejdets fem strategier 

1  
Fælles markedsføring af  

Greater Copenhagen 

2  
En stærk international 

infrastruktur 

4  
En integreret og bæredygtig 

vækstregion 3  
Tiltrækning af investorer, 
turister, virksomheder og 

talenter 

5  
Fælles strategiske 
erhvervsindsatser 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi skal på niveau med de bedste:Vi skal på niveau med de bedste – og det skal vi nok komme. Det hjælper unægtelig på det, når vi har: Et trafikcharter – der for første gang giver os en fælles sammenhængende plan for infrastrukturinvesteringer – og dermed også et fælles afsæt for forhandlinger med de to regeringer.En platform til International markedsføring – som kan tiltrække talenter til vores vækstbrancher som fx Gaming og FinTechNår Greater Copenhagen bliver tildelt Financial Times’ ‘Foreign Direct Investment’-pris så vi kan kalde os europamestre i investeringsklima. Men skal vi for alvor komme videre, er der behov for et styrket samarbejde og ejerskab - både udadtil og indadtil. Det behøver ikke at være mere besværligt end som så. Fx ser jeg en simpel mulighed i at kommuner bakker mere aktivt op om markedsføringen af GC. Fx ved: At man tilføjer Greater Copenhagen-brandet i deres mail-signaturer.At man tilføjer ‘a part of Greater Copenhagen’ på kommunernes hjemmesider.At fx bruger Twitter til at kommentere på eller re-tweete GC-relateret indhold.  Dette er blot til eksempel. 
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Strategier og 
Processer 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Strategier og processer: Der er imidlertid også behov for at samarbejdet omkring Greater Copenhagen fokuseres, styrkes og forankres indadtil. Bl.a. i regi af ReVUS, i Kommuneplanerne og i de Kommunale vækst- og erhvervsstrategier. Tæller man sammen på tværs af de regionale og kommunale parter deler vi med GC’s årlige handlingsplan et sted ml. tre og fire forskellige strategier og planer imellem os, som alle har til formål at forbedre livskvalitet, vækst og beskæftigelse. Det er jo sympatisk nok. Jeg ser dog, at vi her med fordel kan åbne processerne op for hinanden, så vi på tværs af kommuner, regioner og GC  får fællesmængde, der også kan give et fælles afsæt for vores strategier og planer. Igennem øget inddragelse vil vi i mine øjne sikre, at de individuelle strategier både kan bevare sin lokale relevans og værdi, og samtidig løfte fælles dagsordener på tværs af kommuner, regioner og GC - ‘in the Greater Good’ om man vil. Det vil komme til at skubbe til vores vanetænkning, og det vil tvinge os til at revidere mange af vores nuværende processer, men det er min ærlige overbevisning over tid kunne skabe større resultater og effekter med færre ressourcer. Omkring ReVUSNår man som jeg, står her og kaster med sten, skal man også være den første til at bevise, at glashuset holder. Derfor prøver vi i Region Hovedstaden at tage vores egen medicin i forbindelse med udviklingen af ReVUS 2.0. 



Hvad gik godt og mindre godt ved den 
eksisterende ReVUS? 

 
Det lykkedes vi med: 
 
• Sætte strategisk retning for 

regional udvikling i geografien 
 

• Samle region og kommuner på 
det strategiske plan 
 

Det gik mindre godt: 
 
• For mange initiativer – for lidt 

fokusering 
 

• Oplevelse af at kommunerne har 
haft svært ved engagere sig på 
operationelt plan 
 

• Uklart snit og manglende 
sammenhæng mellem regionsråd 
og Vækstforum i eksekveringen 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad gik godt og mindre godt ved den eksisterende ReVUS: Vi har i den helt indledende fase lagt ud med at samle op på, hvad der er gået godt og mindre godt i den eksisterende ReVUS. Slided her er på mange måder selvforklarende, så jeg vil spare jer for yderligere bemærkninger til indholdet. Det er mig dog magtpåliggende at fortælle, at vurderingen af de oplistede ‘plusser’ og ‘minusser’ ved den eksisterende ReVUS er foretaget internt i regionen. Det kan være, at I vil give jeres subjektive betragtninger, når vi senere skal drøfte sagen. 
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