Høringssvar fra Dragør Kommune til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi
Dragør Kommune har med stor interesse læst Region Hovedstadens forslag til en regional vækst- og
udviklingsstrategi (ReVUS).
Overordnet set er Dragør Kommune meget positiv over for en fælles indsats for udvikling af regionen, med
fokus på høj vækst og livskvalitet. Dragør Kommune er selv ved at udarbejde en ny erhvervspolitik, og
livskvalitet og det gode liv danner en god og meningsfuld ramme for udviklingen af vores kommune.
Vi ser os selv som en naturlig del af Greater Copenhagen, og deler visionen om området som et
internationalt knudepunkt. Det er vigtigt, at også mindre samfund som Dragør tænkes ind i den samlede
region, og at udbygningen af infrastruktur og vækstfremmende initiativer kommer alle dele af regionen til
gavn.
Når vi læser i ReVUS ser vi flere gode initiativer, som vil kunne supplere og styrke vore lokale indsatser og
som vil kunne danne grundlag for tværkommunale initiativer. Eksempelvis er Dragør ikke begunstiget af
fingerplanen, og vi hilser et nyt plan-dokument, der tænker på tværs af regionen, velkommen.
Rammevilkår:
”Effektiv og bæredygtig mobilitet” og ”Kompetent arbejdskraft og internationalisering” er grundlæggende
forudsætninger for udviklingen af regionen og begge dele fordrer samarbejde mellem de offentlige og
private aktører. Dragør Kommune er primært en bosætningskommune, og har grundet manglende dækning
af offentlig transport meget biltrafik og relativt lange rejsetider for borgerne. Vi har derfor et stort fokus på
forbedring af mulighederne og en videreudvikling af bæredygtig transport. Det er et stort ønske, at Dragør
by kobles tættere på lufthavnen, f.eks. via en skinnebåren løsning eller ”BusRapidTransit”, og at Dragør ikke
bliver glemt i forbindelse med en evt. næste anlægsfase af letbanen tværs over Amager.
Trængselskommissionen foreslog i den forbindelse, et der skal etableres en højklasset busrute fra
København via Kastrup til Dragør.
Det er desuden vigtigt for Dragørs muligheder for erhvervsudvikling, at der ses på muligheden for at
revurdere støjzonerne langs Københavns lufthavn. Disse arealer vil være meget egnede til lufthavnsnær
erhvervsudvikling.
Dragør Kommune kan med sine herlighedsværdier primært bidrage til at skabe et attraktivt
bosætningsmiljø for den kompetente arbejdskraft, men i tillæg hertil er vi meget positive over for en enstrenget og effektiv talent- og erhvervsudviklingsindsats. Dragør Kommune tilbyder ikke selv
erhvervsservice eller kompetenceudvikling for iværksættere og vækstvirksomheder, men bakker op om en
fælles koordineret indsats i stedet.
Væksttemaer:
Vi anser de beskrevne væksttemaer for at være relevante og vigtige for regionens udvikling. I forhold til
væksttema 1 om sund vækst finder vi, at der er flere spændende tiltag om udvikling af ny sundheds- og
velfærdsteknologi, herunder udrulning af telemedicinske løsninger til patienter. Dragør Kommune
imødeser en øget andel af ældre blandt borgerne og ønsker at give disse et sundt og langt liv.

Med hensyn til væksttema 2 om grøn vækst bakker vi op om regionens klimaplan og miljøinitiativer i øvrigt.
Med en kystnær placering er Dragørs primære fokus kystsikring, vandafledning og klimatilpasning. Vi ser
store muligheder for at sammentænke dette med moderne teknologier og ikke mindst rekreativ udnyttelse
af arealer, som er berørt af klimasikringen.
Tema 3 om kreativ vækst er særligt relevant for Dragør Kommune, idet udviklingen af turisme er et centralt
fokusområde i disse år. Dragør har allerede gjort sig erfaringer som scene for sidste års DR-julekalender og
er oplagt som kulisse for både film og tv-serier. Hertil kommer, at vi blot 12 kilometer fra rådhuspladsen
tilbyder idyllisk fiskerleje-stemning og et velbevaret bymiljø, der i sig selv er en attraktion. Dragør er en
oplagt leverandør af oplevelser, som understøtter byferien i København. Dog vil der også her kræves
forbedringer af den offentlige transport, så som letbane og yderligere regional busdrift til Dragør. Vi ser
arkitektur og bymiljø som væsentlige elementer i en attraktiv region, og finder at ReVUS kunne lægge mere
vægt på arkitektur i forhold til både kreativ vækst og grøn vækst.
I forhold til væksttemaet 4 om smart vækst finder vi, at de beskrevne indsatser er essentielle for en
fremtidig digital vækst. Med 1400 primært mindre virksomheder er digitale muligheder og infrastruktur
essentielle for en fremtidig udvikling. Herunder følger vi også udviklingen i deleøkonomien, blandt andet
ved fokus på delebilsordninger og udlejning af pri´vate boliger.
Dragør Kommune bakker op om ReVUS, og ser frem til et godt samarbejde i de kommende år.

