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Offentlig høring af Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi
Hermed sendes forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i offentlig høring
frem til 19. juni 2015.
Hovedstadsregionen er hele Danmarks vækstmotor – og det forpligter. Det er her, der
bliver skabt flest nye arbejdspladser. Det er også her, vi skaber mere end en tredjedel
af Danmarks velstand i form af BNP.
Regionsrådet i Region Hovedstaden har med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden
nu udarbejdet en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Med vores nye strategi sætter vi turbo på vækstmotoren. Vi har lavet en kort og fokuseret strategi med
konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne. Det gavner os, der bor og lever her i regionen, det gavner alle danskere – og det gavner Danmark ude i verden.
Vi vil gerne invitere alle – borgere, kommuner og samarbejdspartnere – til at komme
med forslag til strategien.
ReVUS tager udgangspunkt i Hovedstadens ambitiøse vision om at skabe en grøn og
innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Sammen med vore centrale samarbejdsparter vil vi foretage fokuserede investeringer inden for trafik og uddannelse
samt de fire væksttemaer grøn, sund, smart og kreativ vækst.
Forslaget er udarbejdet i dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere, og vi vil også gerne her benytte lejligheden til at kvittere for den store interesse og det brede ejerskab, der har været til nu.
Vi ser frem til at få endnu flere gode input i forbindelse med høringen, så vi sammen
kan gøre Hovedstaden til et endnu bedre sted at bo og leve. Høringssvarene vil indgå i
de politiske drøftelser frem mod vedtagelsen af ReVUS i september 2015.
Høringssvar sendes til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk senest den 19.
juni 2015
God læselyst.
Med venlig hilsen
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