Forslag til handleplan for arbejdet frem til slutningen af 2018
Mål:
Vi vil udvikle grundfortællingen om hovedstadsområdet og positionere os yderligere i øst-vestdebatten.
Afgrænsning:
Der er flere organiseringer, der arbejder med beslægtede emner bl.a. KKR, Greater Copenhagen og
Region H indenfor infrastruktur og vækst. Her vil vi understøtte politisk- og
kommunikationsmæssigt det arbejde, der allerede foregår. Vi laver fx ikke egne analyser eller
selvstændige politiske forslag på disse områder.
Temaer:
• Udligning. Både den formelle og det skjulte udligning er i forvejen alt for høj og tilmed
stigende. Vi ønsker derfor, at udligningen fra øst til vest skal sænkes.
• Borgernes vilkår. Borgerne i hovedstadsområdet har på mange områder levevilkår som
adskiller sig fra resten af landet. Det gælder bl.a. i forhold til økonomiske vilkår, forurening og
trængsel. Dette giver også kommunerne i hovedstadsområdet særlige vilkår. Vi vil derfor
arbejde for, at disse vilkår indgår i debatten og medtages ved betragtninger om rammevilkårene
for kommunerne
• Infrastrukturprojekter. Den stadig stigende trængsel i hovedstadsområdet er en kæmpe
barriere for vækst og udvikling, fordi et velfungerende kollektive transportsystem og
velfungerende vejnet er afgørende for et velfungerende samfund. Vi arbejder derfor for, at der
skal tilføres flere penge til infrastruktur i hovedstadsområdet.
• Ejendomsbeskatningen. De nye grundvurderinger og reformen af ejendomsskatterne vil føre
til yderligere omfordeling fra Hovedstadsområdet til resten af landet. Det er ikke rimeligt, og vil
derfor arbejde for en opblødning af konsekvenserne heraf.
• Danmark er i balance. Danmark er i balance i dag. Hele Danmark skal fortsat have muligheder
for at udvikle sig, hvilket bedst opnås gennem et dynamisk og sundt hovedstadsområde. Der
skal derfor vigtigt, at Danmarks eneste metropol ikke tales ned på baggrund af fordomme og
påstande, men gives muligheder for udvikling til gavn for hele landet.
Milepæle for resten af året:
1. Aktivering af interessenetværk
a. Dialog med fagpersoner/forskere/vidensfolk om eksisterende og kommende
forskning.
b. Dialog med MF’er, medier, interesse- og brancheorganisationer, virksomheder.
c. Mulighed for at sekretariatet kan holde oplæg om udligning hos de
kommunalbestyrelser, der ønsker det.
2. Analysebehov kortlagt og 3-4 analyser igangsat i forhold til vores hovedpointer:
a. Borgerne i hovedstadsområdet skal have samme muligheder for fx service,
rådighedsbeløb, statslige arbejdspladser, ejendomsbeskatning og transport som
resten af landet
b. Danmark er i Balance

3. Opdatering af kommunikationsmateriale
a. Fakta-ark.
b. Hjemmeside
4. Løbende kommunikation og deltagelse i relevante debatter
a. Debatindlæg
b. Mediesamarbejder med relevante parter
5. Gennemgang og analyse af andre gruppers (nye) synspunkter.
6. Afrapportering til de 34 borgmestre på et borgmestermøde

