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Udkast til høringssvar til Region Hovedstaden 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil gerne kvittere for modtagelsen af ud-

kast til den regionale udviklingsstrategi for Region Hovedstaden. 

 

Bestyrelsen har med interesse læst udkast til den regionale udviklingsstrategi 

2020-2023 og har bemærket, at strategiens fokus og indhold koncentrerer sig 

om områder, hvor regionen har sine primære opgaver: klima og miljø, mobilitet 

og uddannelser samt sundhed. 

 

Desuden noterer bestyrelsen med tilfredshed, at hovedstadsregionen med ud-

viklingsstrategien inviterer til samarbejde med kommuner og andre relevante 

aktører om at bidrage til at sætte rammer for et bæredygtigt samfund i regionen.  

 

Bestyrelsen har fokus på, at der ikke via den regionale udviklingsstrategi etab-

leres forventninger til, at regionen gennemfører aktiviteter, som er overlap-

pende i forhold til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses initiativer. 

 

Det foreliggende udkast til udviklingsstrategi for Region Hovedstaden giver 

ikke bestyrelsen anledning til at forudse overlap til den decentrale erhvervs-

fremmestrategi. Enkelte områder i strategiudkastet er dog naturligt beslægtede 

med områder i den decentrale erhvervsfremmestrategi og vil være områder, 

hvor regionen såvel som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal have blik 

for sammenhæng fremadrettet ved gennemførelse af konkrete indsatser og initi-

ativer. Det gælder fx uddannelse og kompetencer, men kan evt. også omhandle 

elementer inden for klima og miljø. 

 

Både Region Hovedstaden og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fokus 

på at skaffe erhvervslivet arbejdskraft med de kompetencer og kvalifikationer, 

som virksomhederne efterspørger. På dette område vil det derfor være oplagt 

med en nærmere dialog og et tættere samarbejde om de indsatser, der skal om-

sætte henholdsvis den regionale udviklingsstrategi og den decentrale erhvervs-

fremmestrategi. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager således Region Hovedstadens regi-

onale udviklingsstrategi til efterretning og ser frem til et godt og konstruktivt 

samarbejde. 
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