Fokus på vækst:
- Muligheder og potentialer ved etableringen af Letbanen

Torsdag den 24. september 2015, ved Kim Bek partner Urban Help

Fælles udgangspunkt og retning for vækstindsats i
Ringbysamarbejdet

Strategi for udnyttelse af Ringbyens vækstpotentiale:
• En fælles vækststrategi

Handlingsplan for igangsættelse af konkrete indsatser i og på tværs
af Ringbykommunerne:
• 3-5 indsatsområder er identificeret og udvalgt til implementering

Formål med vækstindsatsen i Ringbysamarbejdet

• Styrke vækstpotentialet i og på tværs
af kommunerne

• Afdække hvor der er potentiale for
samarbejde
• Udnytte etableringen af et stykke
unikt infrastruktur som Letbanen
• Etablere bæredygtige samarbejder på
udvalgte områder
• Skabe kritisk masse i indsatser med
effektfuld resultatskabelse

Området omkring
Flintholm station

Hvorfor et strategisk vækstsamarbejde i Ringbyregi?

• Letbanen er en mulighed, som skal udnyttes
• Der skal sikres strategisk sammenhæng og synergi på tværs af
kommunerne
• Kommunegrænserne skal ”nedbrydes” på udvalgte områder
• Ringbykommunerne skal indgå professionelt og målrettet i
konkurrencen om borgere, medarbejdere, virksomheder og
investorer
• Dele af erhvervslivet trækker væk fra København, hvor skal de tage
hen?
• De 10 kommuner har en lang række fælles udfordringer, som man
individuelt forsøger at løse

Vi har identificeret en række potentielle
vækstfokusområder
Erhvervsindsatser for
erhvervslivet

• Letbanen
• Vejnet
• Trafikknudepunkter

Infrastruktur

• Smart City, Living labs og
OPI’er
• Omstilling, bæredygtighed
og klimatilpasning

Ringbykommunerne

Innovation

• Internationalisering, Branding og
markedsføring
• Industrizoner og erhvervsområder
• Erhvervsservice
• Iværksætteri

Klynger og
erhvervssektorer

Arbejdsmarkedskompetence
r

• Videnstunge erhverv,
logistik, detail,
kreative erhverv,
turisme, maritimt,
service og produktion

• Uddannelse
• Adgang til
arbejdskraft

Muligheder og potentiale ved fælles
vækstindsatser

• Fælles identitet og markedsføring
Èn Vækstfortælling for Ringbyen, men med 10 delfortællinger

• Task force for erhvervsservice og investordialog
• Smart City: Skal Ringbyen være et af Nordeuropas førende og største test og
udviklingsområder i tæt samarbejde mellem kommuner og virksomheder?
• Fælles afsæt for udvikling af erhvervs- og industriområder
• Ringbyen som en attraktiv studieby at bo og leve i

• Fælles udvikling af klynger og erhvervssektorer i samspil på tværs af
kommunerne

Proces for en fælles vækststrategi og
implementering af indsatser

Fælles afklaring af
vækstfokus blandt
Ringbykommunerne

Første udkast på
Vækststrategi og
handlingsplan

• Gennemgang af
områder, hvor
kommunerne har fælles
interesser, formål og
udfordringer
• Identificering af
indsatsområder, hvor
der potentiale for
samarbejde

• Strategi og
handlingsplan
kommenteres og
godkendes politisk
• Strategi og
handlingsplan tilrettes
på baggrund af
kommentarer

Ringbykommunerne
godkender endelig
strategi og
handlingsplan

• Strategien godkendes
politisk

Igangsættelse og
implementering af
handlingsplan
• Etablering af finansiering
til gennemførelse af
Handlingsplan
• Forankring af indsatser
blandt kommuner og
regionale aktører
• Gennemførelse af
indsatser

