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KKR Hovedstaden - fælles udspil om kommunernes vækst og udvikling
Sagsbeskrivelse:
Kommunerne i KKR Hovedstaden har sammen udarbejdet ”Hovedstadens dagsorden –
kommunernes fælles udspil om vækst og udvikling”.
Rapporten er godkendt i KKR den 26.08.2011, og det blev på mødet besluttet, at
kommunerne skulle udbrede kendskabet til rapporten og at denne skulle indgå, hvor det
var hensigtsmæssigt, i kommunernes arbejde.
Baggrunden for rapporten er beskrevet på side 1;
”Hovedstadsregionen som motor for vækst
Den globale udvikling favoriserer de større byområder, fordi virksomhederne i højere
grad ønsker at lokalisere sig i nærheden af bl.a. vidensmiljøer omkring universiteter. ...
Hovedstadsregionens konkurrenceevne er dog under pres. Andre storbyer har højere
vækst, højere BNP per indbygger og højere produktivitet. Det gælder for eksempel
Stockholm, Helsinki og Oslo. Det er en særlig udfordring, fordi Hovedstadsregionen er
motor for hele Danmarks vækst: For hver gang, der skabes 100 job i
Hovedstadsregionen, skabes der 20 i det øvrige land. ...
De 29 kommuner i KKR Hovedstaden har besluttet i fællesskab at gøre noget ved denne
vækstudfordring til gavn for den enkelte kommune, regionen og hele landet. Målet er at
samle kommunernes om en fælles platform, der kan binde de fælleskommunale indsatser
sammen, på tværs af de traditionelle sektorer.
Kommunernes forslag til vækst
Virksomhederne opfatter hele hovedstadsregionen som en sammenhængende region.
Medarbejdere pendler hver dag frem og tilbage ind og ud over kommunegrænser for at
komme på arbejde. Også Region Sjælland og Region Skåne er i dag en del af det
sammenhængende arbejdsmarked omkring Hovedstaden, og der er store potentialer i et
tættere samarbejde mellem Hovedstadsregionen og Skåne i en fælles Øresundsregion.
Derfor har kommunerne valgt at gå sammen om et fælles udspil på følgende seks
områder:

RØDOVRE KOMMUNE
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•
•
•
•
•
•

Infrastruktur der driver væksten,
Internationalisering,
Fleksibelt arbejdsmarked med gode rekrutteringsmuligheder,
Innovation og nye virksomheder
Velfærdsinnovation
Kultur og oplevelsesøkonomi

Med flere indsatser under hvert område bliver det til en række konkrete initiativer, som
Hovedstadsregionen vil stå sammen om. ”
De seks områder er yderligere beskrevet og afsluttes med en målsætning og en række
initiativer, kommunerne kan tage fat i.
Rapportens indhold er i tråd med det arbejde Rødovre Kommune allerede er i gang med
for at udvikle dels erhvervslivet og erhvervsområderne, men også for udviklingen af
infrastrukturen.
Med vedtagelsen af en erhvervspolitik i sommeren 2011 er der i Rødovre Kommune
allerede sat fokus på, at der kræves en stor indsats for også i fremtiden, at sikre et
alsidigt og velfungerende erhvervsliv i Rødovre.
Arbejdet omkring en ny letbane i Ring 3 og undersøgelser af mulighederne for mere
offentlig transport til Rødovre f.eks. en metroforbindelse er også initiativer, der vil være
med til at understøtte en samlet hovedstadsregion, og sikre mobilitet i dels arbejdspladser og arbejdskraft.
Rødovre Kommune understøtter udspillet i den udstrækning, det flugter med politikker
og planlægning indenfor eksisterende økonomiske rammer.
Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:
Ingen.
Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:
Ingen.
Tidsplan:
Ingen.
Konklusion/anbefaling/indstilling:
Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at rapporten tages til efterretning.
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