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Om Region Hovedstadens tre debatmøder 
Den 11. marts 2008 besluttede Regionsrådet i Region Hovedstaden at sende det første forslag til en regional 
udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring og debat.  
 
Regionsrådets forslag præsenterer et bud på en fælles vision samt pejlemærker for den samlede udvikling i 
hovedstadsregionen på en række centrale områder. Udviklingsplanen går i dybden med udfordringer og 
målsætninger og peger på konkrete løsningsforslag inden for hovedtemaerne: infrastruktur, uddannelse og 
miljø/natur. Udviklingsplanen sætter derudover fokus på erhvervsudvikling, kultur og internationalt samarbejde. 
Den endelige plan ventes vedtaget af Regionsrådet i juni 2008. 
 
Denne rapport indeholder resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional 
udviklingsplan. Møderne blev afholdt i København, på Vestegnen og i Nordsjælland. Rapporten viser 
afstemningsresultaterne fra debatmøderne og dermed deltagernes prioriteringer af centrale emner i Region 
Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan. Deltagerne var fordelt på tre grupper – borgere, 
kommunalpolitikere og fagfolk, sidstnævnte er personer, der er professionelt beskæftiget med et af de tre temaer 
for debatmøderne – uddannelse, miljø/natur og infrastruktur. 
 

Debatmøderne 
Regionsrådet i Region Hovedstaden har i samarbejde med Teknologirådet valgt at introducere en helt særlig måde 
til dialog og indsamling af synspunkter omkring dets forslag til en regional udviklingsplan. Region Hovedstaden 
afholdte derfor i foråret 2008 tre ens debatmøder tre forskellige steder i regionens geografiske område – i 
Københavns centrum, på vestegnen og i Nordsjælland. 
 
På hvert af debatmøderne var der i alt tre afstemningsrunder, ét med hvert af de tre temaer – uddannelses-
systemet, trafikal infrastruktur samt natur og miljø. Hver runde blev indledt med en præsentation af det, der senere 
skulle stemmes om. Herefter var der dialog i grupper ved mindre borde med mulighed for at høre andres 
synspunkter. Hvert bord havde en neutral bordformand, der skulle sikre at alle kom til orde – ved de fleste borde 
var det en politiker fra Regionsrådet.  
 
Efter den indbyrdes dialog ved bordene blev afstemningen sat i gang. Deltagerne stemte individuelt på elektroniske 
stemmebokse ved bordene og gav derved deres mening til kende om indhold i forslaget til regional udviklingsplan. 
Resultaterne af afstemningen blev vist på storskærm, så alle kunne kigge med. Afstemningen foregik anonymt og 
resultaterne blev vist såvel samlet for alle deltagerne som opdelt på borgerne i én kategori og kommunalpolitikerne 
og fagfolkene i en anden kategori. Til alle spørgsmål havde hver deltager en stemme, så de dermed skulle 
prioritere hvad de mente var vigtigst blandt de viste muligheder. Til hver deltager var der lagt et postkort, der kunne 
udfyldes med kommentarer til spørgsmålene eller til dagen generelt. Postkortene var stilet til Regionsrådets 
politikere og indgår ligesom afstemningsresultaterne i det videre politiske arbejde. 
 

Hvem står bag? 
De tre debatmøder afholdes af politikerne i Region Hovedstaden i samarbejde med Teknologirådet, der var faglig 
ansvarlig for at planlægge og gennemføre selve møderne. Teknologirådet er en uafhængig institution, der er 
nedsat af Folketinget til at bistå med uvildig rådgivning til folkevalgte politikere. Se evt. mere på www.tekno.dk 
 

Debatforum 
På www.regionh.dk/rupdebat har der samtidig med møderne kørt et elektronisk debatforum, hvor alle interesserede 
har kunnet følge og deltage i debatten om hovedstadsregionens fremtid. 
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Mere information 
Der er mere om Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan på www.regionh.dk/regionaludviklingsplan. 
Her kan forslaget til udviklingsplanen downloades både i en kort og i den fulde version, eller evt. bestilles i den 
trykte udgave. Der er desuden mere information om de tre debatmøder.  
 
Region Hovedstadens debatmøder blev afholdt: 
 

• Mandag d. 8. april 2008 kl. 17.30 – 21.15 på Axelborg,  
Vesterbrogade 4A, København V 

 
• Mandag d. 28. april, kl. 17.30 – 21.15 i Idrættens Hus,  

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
 

• Mandag d. 5. maj, kl. 17.30 – 21.15 i FrederiksborgCentret,  
Milnersvej 39, 3400 Hillerød 

 
 
 
 
 
 
 
 
Region Hovedstaden, maj 2008 
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Program for de tre debatmøder 
En plan for hovedstadsregionens udvikling – hvad er vigtigst? 
 

• Mandag d. 8. april 2008 kl. 17.30 – 21.15 på Axelborg,  
Vesterbrogade 4A, København V 

 
• Mandag d. 28. april, kl. 17.30 – 21.15 i Idrættens Hus,  

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
 

• Mandag d. 5. maj, kl. 17.30 – 21.15 i FrederiksborgCentret,  
Milnersvej 39, 3400 Hillerød 

 
 
 
Kl. 17.30 Programmet starter  

- De elektroniske stemmebokse udleveres til deltagerne 
- Deltagerne fordeles ved bordene  
- Borgere, kommunalpolitikere og fagfolk er blandet sammensat ved hvert bord 
- Der serveres en let anretning 

Kl. 18.00 Velkomst  
- Ved regionrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) 
- Mødeleder Søren Gram, Teknologirådet leder herefter aftenens forløb 

Kl. 18.10 Film-intro og debat om visionen i den regionale udviklingsplan 

Kl. 18.35 Debatrunde 1: Uddannelse 
- Introduktion til afstemningsudstyr 
- Film om udfordringer og løsninger 
- Oplæg v. Torben Theilgaard, chef for Studievalg København 
- Debat ved bordene 
- Afstemning 

Kl. 19.35 Debatrunde 2: Natur og miljø 
- Film om udfordringer og løsninger 
- Oplæg v. Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd 
- Debat ved bordene 
- Afstemning 

Kl. 20.20 Debatrunde 3: Infrastruktur 
- Film om udfordringer og løsninger 
- Oplæg v. Kjeld A. Larsen, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik 
- Debat ved bordene 
- Afstemning 

Kl. 21.05 Opsamling på debatrunderne 
- Opsamling på aftenens debat ved mødeleder Søren Gram, Teknologirådet 
- Afrunding ved formanden for underudvalget for regional udvikling Benedikte Kiær (C) 

KL. 21.15 Afslutning 
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Resultater – Tema om uddannelse 
 
 

Spørgsmål 1 – ”Prioritering på kort sigt” 
Hovedstadsregionen kommer på kort sigt til at mangle kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Hvilket af følgende tiltag skal prioriteres 
højest, så den nuværende mangel på kvalificeret og uddannet arbejdskraft modvirkes? 

q Der vil i den fremtidige vidensregion blive mangel på uddannet arbejdskraft. Derfor skal de ufaglærte og gruppen der i dag er 
udenfor arbejdsmarkedet opkvalificeres 

q Mennesker i slutningen af deres arbejdskarriere (det grå guld) vil kunne dække en del af efterspørgselen efter kvalificeret 
arbejdskraft, hvis de bliver længere på arbejdsmarkedet. Derfor skal der fokuseres på tiltag – for eksempel efteruddannelse – 
der kan sikre at de har de rette kompetencer til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid. 

q Den fremtidige mangel på især højtuddannet arbejdskraft er et generelt problem i samfundet og vi må derfor tænke i at 
tiltrække udenlandsk arbejdskraft med de efterspurgte kompetencer. 

q Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) 

 
Der var 91 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 70 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 209 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København 

10,0%

16,7%

32,5%

40,7%
Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor 
arbejdsmarkedet

Fastholde medarbejdere i slutningen af deres 
arbejdskarriere

Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med 
efterspurgte kompetencer

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 1 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 41 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 1 i sin fulde ordlyd kan læses på side 9.  
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland 

12,1%

16,1%

29,8%

41,9%
Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor 
arbejdsmarkedet

Fastholde medarbejdere i slutningen af deres 
arbejdskarriere

Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med 
efterspurgte kompetencer

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 1 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 85 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 1 i sin fulde ordlyd kan læses på side 9.  
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland 

7,1%

17,6%

36,5%

38,8%
Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor 
arbejdsmarkedet

Fastholde medarbejdere i slutningen af deres 
arbejdskarriere

Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med 
efterspurgte kompetencer

Andet 7,1%

17,6%

36,5%

38,8%
Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor 
arbejdsmarkedet

Fastholde medarbejdere i slutningen af deres 
arbejdskarriere

Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med 
efterspurgte kompetencer

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 1 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Arbejdspladserne skal gøres attraktive så folk får lyst til at uddanne sig til at varetage funktionerne: eks. vilkår for sygeplejersker og 

sosu-assistenter 
• flyt arbejdspladserne ud væk fra tætbefolkede områder, gør det muligt og fordelagtigt at arbejde i dk for forskere 
• få uddannede handicappede af alle kategorier 
• læg øget vægt på folkeskolen så børnene er meget mere velkvalificerede og systemet mere fleksibelt i forhold til elevernes 

forskellige styrker 
• der er borgere der skal motiveres til at blive på arbejdsmarkedet, borgerne ER kvalificerede 
• uddannelsestilbud og behov for arbejdskraft skal koordineres – taksametersystem justeres/fjernes således at populære 

uddannelser kan begrænses hvis de medfører overkapacitet 
• også indenfor arbejdsmarkedet! Altså som en del af et ansættelsesforhold (m. løn) 
• der er højt uddannede flygtninge i Danmark 
• alle 3 spørgsmål bør der arbejdes med  
• skaf et mere fleksibelt arbejdsmarked for folk i 50érne – bort med aldersdiskrimineringen 
• det er for snævert kun at fokusere på uddannelse, for uddannelse alene vil ikke kunne fastholde arbejdskraften, der skal skabe 

attraktive 
• elementer der kan reducere nedslidning – som f.eks. mere tid til udvalgte arbejdsområder, flere hænder 
• opkvalificering skal starte før skolealderen – sprog – social tilpasning 
• billigere boliger i byen vil trække kvalificerede arbejdskraft 
• vægt på naturvidenskab – inspirationscentre for børn og voksne om datalogi 
• vi skal opkvalificere og omskole folk, til områder med mangle på arbejdskraft 
• kontraktansættelse uden permanent opholdstilladelse til arbejdstagere og familie i flere generationer 
• arbejde og uddannelse skal kunne tages sideløbende - uddannelse i arbejdstiden. Måske er høj uddannelse ikke det vigtigste. 

 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
Ingen 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Det ene spørgsmål udelukker ikke det andet, hvorfor man er nødt til at satse og arbejde på alle 3 områder 
• Et bedre psykisk arbejdsmiljø i især den offentlige sektor kunne være med til at fastholde mere arbejdskraft 
• Øget fokusering på uddannelse af nydanskere.  Øget fokusering på seniorordninger og stor fleksibilitet (deltid, nedsat tid) 
• Der skal sættes ind over en bred kam. Derudover skal privat hospitaler forpligtiges på uddannelsesopgaver 
• Alle 3 indsatser er der brug for, der er sammenhæng mellem tingene, ikke kun ét tiltag kan klare det hele 
• Man bør satse bredt 
• Sikre højt kvalificerede medarbejdere ved at lade studerende på SU tjene langt mere eller ubegrænset i et antal år 
• Man kan ikke svare entydigt på det spørgsmål. Jeg vil tro en kombination af 1 + 3.  
• (Vedr. hele uddannelsestemaet) Bedre arbejdsmiljø så frafald undgås. Udvikling af det rummelige arbejdsmarked 
• (Vedr. hele uddannelsestemaet) For meget centralisering (sammenlægning af institutioner) giver flere sociale problemer 

(kriminalitet også), større transportomkostninger etc. Mindre enheder styrker lokalsamfundet 
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Spørgsmål 2 – ”Prioritering på langt sigt” 
Regionen kommer også på langt sigt til at mangle kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Hvilket af følgende tiltag skal prioriteres højest, 
så den fremtidige mangel på kvalificeret og uddannet arbejdskraft forhindres?  

q Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er alt for højt – særligt blandt de udsatte unge (for eksempel unge med anden etnisk 
herkomst end dansk). Derfor skal det sikres at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

q Sikre at en større andel af regionens befolkning får en videregående uddannelse 

q Folkeskolen skal sikre at eleverne får et bedre grundlag for senere at udvikle de kompetencer der efterspørges. Folkeskolen 
skal derfor opprioriteres. 

q Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) 

 

Der var 92 afgivne stemmer på debatmødet i København, 47 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 207 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

4,8%

58,0%

13,0%

24,2%De unge gennemfører en ungdomsuddannelse

En større andel får en videregående uddannelse

Folkeskolen skal opprioriteres

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 2 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
60 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 40 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 2 i sin fulde ordlyd kan læses på side 13.  
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

8,1%

61,3%

12,9%

17,7%De unge gennemfører en ungdomsuddannelse

En større andel får en videregående uddannelse

Folkeskolen skal opprioriteres

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 2 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 23 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 83 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 2 i sin fulde ordlyd kan læses på side 13.  
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

0,0%

53,0%

13,3%

33,7%De unge gennemfører en ungdomsuddannelse

En større andel får en videregående uddannelse

Folkeskolen skal opprioriteres

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 2 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Sats på mere praktik lav bedre vejlederordning, udbyg lektiehjælp for f.eks. anden etniske herkomst børn 
• allerede i vuggestuen/børnehaven skal der gøres en indsats sprog/begreber fastlægges inden folkeskolen – men jeg starter på 

folkeskolen 
• alle spørgsmål bør det arbejdes med 
• arbejdspladser, tilføres resurser/arbejdskraft til pleje og omsorgssektoren – stop for nedslidning af personalet 
• der er for mange ”svære” børn i den rummelige skole – der mangler timer og ekstra lærer 
• balance mellem forældre og undervisere i folkeskolen burde ændres – mulighed for at undervisere kan stille større krav til 

forældre, frem for omvendt 
• regionen bør oprette flere praktikpladser på sygehuse og særinstitutioner til pgmér og sosuér 
• førskoleudvikling  - vuggestue, børnehave 
• det starter allerede før folkeskolen. De skal have bedre resurser til at hjælpe de svage sproglige 
• skab fokus på stolthed, faglighed og image. Fagforeningerne er et problem – inddrag dem 
• frafald, bedre folkeskole hænge sammen. 
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
• Hvorfor skal alle have en uddannelse, hvis de ikke ønskes – brug teknologien til at se på disse problemer, så ufaglært arbejdskraft 

har en høj værdi på arbejdsmarkedet 
• Børnehaven skal være obligatorisk for børn af forældre af anden etnisk herkomst for at sikre at børnene får en ordentlig start på 

lige fod med andre børn 
• Der skal fokuseres på at forældrene tager ansvar! Og senere eleverne!  
• Indfør 12 års uddannelsespligt fra nuværende 9 år. 
 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Der må skaffes boliger til de unge 
• Bedre vejledning 
• Satse på ”juniormentorordninger” allerede fra folkeskoleniveau. Sæt ressourcer af til reel renovering af  folkeskolen. ”Klæd 

folkeskolelærerne på” 
• SPS (special  pædagogisk støtte) skal udvides til også at gælde AVU (almen voksenuddannelse) 
• Prioriter offentlig og billig transport til uddannelsesinstitutionerne. Det skal være muligt at få merit for gennemførte dele af 

uddannelsen. Der skal være god kontakt til erhvervslivet 
• Valgmulighed 1 er også en vigtig prioritet 
• Sørge for coaching for alle studerende. 
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Spørgsmål 3 - ”Fastholdelse og rekruttering indenfor pleje- og omsorgssektoren” 
Pleje/omsorgssektoren mangler allerede i dag kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Fremskrivninger viser desuden, at det kun bliver 
værre i fremtiden. Derfor må tilgang af personale til sektorerne opprioriteres. Hvilket tiltag skal efter din mening prioriteres højest.  

q Alt for mange indenfor plejeomsorgsområdet forlader området for tidligt eller går på deltid. Vi må derfor satse på stærke 
fastholdelsestiltag som f.eks. kompetancegivende efteruddannelse, fleksibilitet i arbejdsdagen og attraktive lønforløb. 

q Øget specialisering og efteruddannelse af plejeomsorgspersonalet så f.eks. sygeplejesken i højere grad kan bruge sin tid i 
behandlingsarbejdet og så SOSU assistenten kan erstatte sygeplejesken indenfor en række områder. Det øger fleksibiliteten 
og arbejdstilfredsheden og giver samtidig rum for at inddrage nye faggrupper i det almindelige plejearbejde og nedbringer 
dermed arbejdskraftmanglen.  

q Søgningen til plejeomsorgsuddannelserne er ikke stor nok. Mange uddannelsespladser står i dag tomme på SOSU-skolerne 
og på sygeplejeskeskolerne. Uddannelserne tiltrækker i dag kun kvinder. Skal vi uddanne flere må vi derfor ændre 
uddannelserne så også mænd tiltrækkes. Det kan gøres ved f.eks. at lave nye sundhedsuddannelser med et mere teknisk 
indhold eller ved at specialisere allerede eksisterende uddannelser så plejedelen nedtones.  

q Alt for mange falder fra uddannelserne. Der skal satses på at øge gennemførslen ved bl.a. at koble det man lærer på skolen 
og det man arbejder med i praktikperioderne på hospitalerne og i plejesektoren så tæt, at man oplever nytten af 
undervisningen i praksis.  

q Arbejdsmarkedet og uddannelser er i høj grad internationale. Det er derfor en god ide at øge arbejdsstyrken indenfor 
plejeomsorg ved at tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft. 

q Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) 

 
Der var 91 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 207 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  
 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

5,3%

6,3%

12,1%

4,3%

18,8%

53,1%Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. 
efteruddannelse og attraktive lønforløb)

Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSU-
assistentens kompetencer

Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og 
omsorgsuddannelserne

Formindsk frafaldet fra uddannelserne

Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 3 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 40 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 123 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 3 i sin fulde ordlyd kan læses på side 17. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

5,7%

5,7%

13,8%

5,7%

18,7%

50,4%Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. 
efteruddannelse og attraktive lønforløb)

Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSU-
assistentens kompetencer

Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og 
omsorgsuddannelserne

Formindsk frafaldet fra uddannelserne

Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 3 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 84 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 3 i sin fulde ordlyd kan læses på side 17. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

4,8%

7,1%

9,5%

2,4%

19,0%

57,1%Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. 
efteruddannelse og attraktive lønforløb)

Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSU-
assistentens kompetencer

Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og 
omsorgsuddannelserne

Formindsk frafaldet fra uddannelserne

Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Andet

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 3 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Man kan indføre en form for borgerpligt for bla. unge piger og drenge, tilsvarende værnepligt, hvor man tager sig af de svage i 

samfundet 
• især 1,3,4,5 – jeg stemmer på 5 (og er mindst for 2) men alt skal forsøges (og lønnen er for lav) 
• udd. skal ikke ensidigt hvile på et bolig udd., udd. Tilbudene skal være rummeligt, ha plads til forskellighed 
• en satsning på ældregruppens adgang til motion og styrketræning vil reducere udgiften til pleje, fordi flere vil være selvhjulpne 
• opfordre kommunerne til en boligpolitik, der sikre folk mellem uddannelse kan bo i regionen, så arbejdskraften kan fastholdes i 

pleje-omsorgssektoren 
• forebyggelse så der bliver mindre behov for omsorg 
• Sundhedsuddannelserne skal være mere praktisk rettet 
• planlæg en helhedsløsning af trafikken for Københavnsområdet og inddrag mest mulig kollektiv transport 
• forbedring af arbejdsvilkårene – forbedring af løn forløbet 
• øge arbejdsglæden ved bedre arbejdsmiljø og indflydelse på egen arbejdssituation – tillid i stedet for kontrol 
• løn og ansættelsesforhold der kan holde folk i faget 
• man burde forbedre mulighederne for merituddannelse i den offentlige sektor og gøre dette lettere tilgængeligt og mere fleksibelt. 

Fx er det økonomisk svært som alm sosu-ass med familie, at skulle på su for at vider/omuddanne sig til fx pædagog 
• de økonomiske incitamenter bør ikke kun være bompenge, afgifter etc. Den kollektive trafik skal også være billigere 
• kampagner m.h.p. at få indvandrekvinder uddannet på sosu-området 
• jeg synes man skal fokusere bredere ift. Arbejdsforholdene på plejeområdet så det bliver mere attraktivt at arbejde i den sektor, 

ikke kun fokus på løn 
• indfaldsvejene til København skal lægges under jorden 
• sygeplejeuddannelsen tages op til revision i forhold til den ny – skal dette være et studie eller en uddannelse.  
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
• Der bør satses på private firmaer og af den vej give disse ansvaret for at finde arbejdskraft 
• Gøre arb.goderne mere lig med de private – ex. betalte julefrokoster, hjemme-pc, frokostordninger og lign. vil gøre det mere 

attraktivt.  
 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Øget specialisering giver ikke øget fleksibilitet 
• Mere tillid til medarb. – mindre tidsforbrug til registrering, sikring, dokumentation, mødeaktivitet – Det giver: mere tid til 

kærneydelse + større arbejdsglæde 
• Foreslår at der laves en elementær praktisk orienteret sosu-uddannelse til basale plejefunktioner (idé: til brug for to-sprogede, som 

ikke kan gennemføre en sosu-uddannelse) 
• Vores infrastruktur er nedprioriteret i mange år og en bred udbygning er påkrævet 
• Idé: etabler en offentlig taxi-ordning i landomr./udkantsomr., hvor man via internettet/telefon/sms tilmelder sig en fælles taxi. Max. 

ventetid: 15 min. Kan bookes fast og flexibelt. Tilskud og betaling pr. km. (1 kr./km) 
• Jo mere specialisering, jo mindre flexibilitet (erfaring fra deltager) 
• Det skal være nemmere at få dansk som 2. sprog  på gymnasialt niveau – som enkeltfag 
• Der er et misforhold mellem de krav der stilles til ansvar og indsats og den belønning, der gives pleje- og omsorgspersonale, ikke 

mindst sygeplejersker. Der skal dramatiske ændringer til for at disse jobs bliver attraktive nok til at tiltrække flere 
• Øge muligheden for flere praktikpladser på erhvervsområdet primært på sundhedsområdet 
• Valgmulighed 2 er også en vigtig prioritet (efteruddannelse). 
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Resultater – Tema om Natur og Miljø 
 
 

Spørgsmål 4 – ”Mobilitet og natur” 
Principiel stillingtagen til konfliktdiskussionen mellem infrastruktur og natur. De steder, hvor det fysiske konflikter mellem hensynet til 
øget mobilitet eller bevaring af særlig natur (jf. kort på side 41 og 85 i selve den regionale udviklingsplan), hvad skal da være det 
principielt gældende hensyn? 

q Natur 

q Mobilitet 

q Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt 

 
 
Der var 85 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 72 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 205 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

50,7%

6,8%

42,4%Natur

Mobilitet

Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 4 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
58 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 43 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 125 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 4 i sin fulde ordlyd kan læses på side 21. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

46,4%

8,8%

44,8%Natur

Mobilitet

Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 4 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 27 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 80 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 4 i sin fulde ordlyd kan læses på side 21. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

57,5%

3,8%

38,8%Natur

Mobilitet

Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt

Samlede resultater fra de tre debatmøder Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 



Natur og Miljø 
 

24 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan  

 

Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 4 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Man har ikke behandlet konsekvenserne ved etablering af ring 5 
• der skal ikke generelt prioriteres – god ide at nedlægge noget motorvej for at skabe f.eks. en letbane. 
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
Ingen 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• I nævner natur og mobilitet som hinandens modsætninger – hvad med naturvenlig mobilitet? 
• (Vedr. hele temaet om natur og miljø) Grønne områder – uden ring 5 transportkorridor. Støtte muligheder til økologisk landbrug i 

nærheden af bymæssig bebyggelse 
• Jeg synes naturen er meget vigtig, men man må kunne skabe samspil. 



Natur og Miljø 

Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 25  

 

Spørgsmål 5 – ”Den grønneste hovedstad i Europa” 
Region Hovedstaden skal gøres til den grønneste hovedstad i Europa. En del af denne målsætning indebærer indførelse af et grønt 
nærhedsprincip, således at ingen har mere end 10 minutters gang til det nærmeste grønne område. Hvad er vigtigst for at sikre at 
Region Hovedstaden bliver den grønneste hovedstad i Europa?  

q Flere strandparker og havnebade i de centrale byområder og rekreative kystområder i Nordsjælland 

q Udvidelse og sikring af de grønne kiler og rekreative områder mellem byfingrene inde i landet – blandt andet med udbygning 
af cykel- og vandrestier   

q Inddragelse af større landbrugsområder i nationalpark Kongernes Nordsjælland  

q Ikke behov for flere grønne områder 

 
Der var 87 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 70 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 205 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

5,9%

8,3%

72,7%

13,2%Flere strandparker og havnebade i de centrale by-
områder og rekreative kystområder i Nordsjælland

Udvidelse og sikring af de grønne kiler og re-
kreative områder mellem byfingrene inde i landet

Inddragelse af større landbrugsområder i 
nationalpark Kongernes Nordsjælland

Ikke behov for flere grønne områder

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 5 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 41 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet XX borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 5 i sin fulde ordlyd kan læses på side 25. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

7,3%

8,1%

73,4%

11,3%Flere strandparker og havnebade i de centrale by-
områder og rekreative kystområder i Nordsjælland

Udvidelse og sikring af de grønne kiler og re-
kreative områder mellem byfingrene inde i landet

Inddragelse af større landbrugsområder i 
nationalpark Kongernes Nordsjælland

Ikke behov for flere grønne områder

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 5 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 81 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 5 i sin fulde ordlyd kan læses på side 25. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

3,7%

8,6%

71,6%

16,0%Flere strandparker og havnebade i de centrale by-
områder og rekreative kystområder i Nordsjælland

Udvidelse og sikring af de grønne kiler og re-
kreative områder mellem byfingrene inde i landet

Inddragelse af større landbrugsområder i 
nationalpark Kongernes Nordsjælland

Ikke behov for flere grønne områder

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 5 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• God ide med en nationalpark fra Øresund til Roskilde fjord (men jeg stemte på grønne biler) 
• nordhavsslippen er et enestående naturområde med bevaringsværdig dyr og planter – tæt på bebyggede områder, hvor der er 

mangle på grønne områder 
• lav mere grønt i indre København. 
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
• Etablering af oaser, hvor der nedlægges fabriksarealer fremfor at prioritere store og gigantiske  grønne anlæg 
• At der ikke etableres en togbane Kbh-Ringsted i den grønne kile, da det er vigtigt at sikre rekreative  omåder. 
 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Københavns Havn bør tilbyde lystbåds-havnepladser til et udækket pladsbehov på tusindvis af bådepladser i hovedstadsregionen 
• Nationalpark Kongernes Nordsjælland må ikke udvandes ved at man tager uforholdsmæssigt stort hensyn til landbrugets 

særinteresser 
• Åbne gamle og nye stier i det åbne land (landbrugsland inkl.). Mere visionær Nationalpark. % Landbrugsinteresser 
• Man får højere kvalitet i det rekreative, hvis man bibeholder det intensive landbrug i disse områder 
• Vigtigt at medtænke sikre cykelstier til skoler – det styrker sikkerheden og mindsker biltrafikken! 
• Vigtigt at fastholde by og landzone princippet overfor nybyggeri 
• Dialog med landbruget om involvering i nationalpark VIGTIG! 
• Det store problem med ”åndehuller” findes i eksisterende byområder. Sanering og ”gårdrydninger” tilrådes. 
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Spørgsmål 6 – ”De menneskeskabte klimaforandringer” 
Hvor ligger især det største ansvar i Danmark for at sikre kloden imod de menneskeskabte klimaforandringer? 

q Staten 

q Regionen 

q Kommunerne 

q Ansvaret er personligt 

q Virksomhederne og landbruget 

q Ligeligt ansvar for alle 

 
Der var 88 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 72 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 208 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

27,4%

3,8%

7,7%

1,0%

2,4%

57,7%Staten

Regionen

Kommunerne

Ansvaret er personligt

Virksomhederne og landbruget

Ligeligt ansvar for alle

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 6 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
58 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 43 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 125 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 6 i sin fulde ordlyd kan læses på side 29. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

32,8%

3,2%

8,8%

0,8%

3,2%

51,2%Staten

Regionen

Kommunerne

Ansvaret er personligt

Virksomhederne og landbruget

Ligeligt ansvar for alle

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 6 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 81 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 6 i sin fulde ordlyd kan læses på side 29. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

18,5%

4,9%

6,2%

1,2%

0,0%

69,1%Staten

Regionen

Kommunerne

Ansvaret er personligt

Virksomhederne og landbruget

Ligeligt ansvar for alle

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 6 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Det må være staten der vedtager noget ”pisk-gulerod” for at alle andre får (hver borger kunne få en CO2 kvote). 
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
Ingen 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Landbrugets ansvar bør tydeliggøres 
• Virksomheder og landbrug vigtige medspillere. 
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Spørgsmål 6B – ”De menneskeskabte klimaforandringer” 
Hvor ligger især det største ansvar i Danmark for at sikre kloden imod de menneskeskabte klimaforandringer? Dette spørgsmål er 
stillet, da så mange stemte på staten i spørgsmål 6. Det undersøger altså hvor det største ansvar i Danmark for at sikre kloden imod de 
menneskeskabte klimaforandringer ligger, når staten ikke er en mulighed. 

q Regionen 

q Kommunerne 

q Ansvaret er personligt 

q Virksomhederne og landbruget 

q Ligeligt ansvar for alle 

 
Der var 87 afgivne stemmer på debatmødet i København, 45 stemmer på Vestegnen og 70 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 202 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

42,1%

21,3%

15,3%

12,9%

8,4%Regionen

Kommunerne

Ansvaret er personligt

Virksomhederne og landbruget

Ligeligt ansvar for alle

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 6 B – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
59 afgivne borgerstemmer i København, 23 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 41 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 123 borgerstemmer. Spørgsmål 6 B i sin fulde ordlyd kan læses på side 33. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

41,5%

24,4%

15,4%

9,8%

8,9%Regionen

Kommunerne

Ansvaret er personligt

Virksomhederne og landbruget

Ligeligt ansvar for alle

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 6 B – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 22 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 79 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Spørgsmål 6 B i sin fulde ordlyd kan læses på side 33. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

43,0%

16,5%

15,2%

17,7%

7,6%Regionen

Kommunerne

Ansvaret er personligt

Virksomhederne og landbruget

Ligeligt ansvar for alle

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 6 B 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarerne  til spørgsmål 6B kan ses sammen med kommentarerne til spørgsmål 6 på side 32 
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Spørgsmål 7 – ”Forurening der dagligt kan genere regionens borgere” 
Ud over CO2-forurening er partikelforurening, grundvandsforurening og støjforurening alle områder, der dagligt kan genere regionens 
borgere. På hvilket af disse områder skal der især gøres en yderligere indsats i forhold til det der gøres i dag? 

q Partikelforurening i luften 

q Grundvandsforurening 

q Støj 

q De er alle lige vigtige 

 
Der var 85 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 71 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 204 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

40,7%

9,8%

21,1%

28,4%Partikelforurening i luften

Grundvandsforurening

Støj

De er alle lige vigtige

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 7 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
57 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 42 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 123 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 7 i sin fulde ordlyd kan læses på side 37. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

38,2%

8,9%

24,4%

28,5%Partikelforurening i luften

Grundvandsforurening

Støj

De er alle lige vigtige

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 7 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 81 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 7 i sin fulde ordlyd kan læses på side 37. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

44,4%

11,1%

16,0%

28,4%Partikelforurening i luften

Grundvandsforurening

Støj

De er alle lige vigtige

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 7 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Det er vigtigt at der sker støjreduktion også på eksisterende veje. 
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
Ingen 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Der mangler en svarmulighed, der hedder at 1 + 2 er rigtigst 
• Alle vigtige – særligt også i forhold til sundhed! 
• Partikelforurening. Begrænsning af brændeovne for hvert område (evt. filtre) eller helt forbudt. 
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Resultater – Tema om Infrastruktur 
 
 

Spørgsmål 8 – ”Privat eller kollektiv trafik som satsningsområde” 
Principiel stillingtagen til satsning på enten privat eller kollektiv trafik. 

q udbygning kollektiv trafik 

q udbygning af veje 

q ingen udbygning, kun vedligeholdelse og optimering af eksisterende 

q privat og kollektiv trafik skal prioriteres ligeværdigt 

 
Der var 86 afgivne stemmer på debatmødet i København, 46 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 200 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

18,5%

4,0%

1,5%

76,0%Udbygning kollektiv trafik

Udbygning af veje

Ingen udbygning, kun vedligeholdelse og 
optimering af eksisterende

Privat og kollektiv trafik skal prioriteres 
ligeværdigt
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Spørgsmål 8 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 41 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 8 i sin fulde ordlyd kan læses på side 41. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Samlede resultater fra de tre debatmøder 

17,7%

6,5%

1,6%

74,2%Udbygning kollektiv trafik

Udbygning af veje

Ingen udbygning, kun vedligeholdelse og 
optimering af eksisterende

Privat og kollektiv trafik skal prioriteres 
ligeværdigt

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 8 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 27 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 22 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 27 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 76 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 8 i sin fulde ordlyd kan læses på side 41. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

19,7%

0,0%

1,3%

78,9%Udbygning kollektiv trafik

Udbygning af veje

Ingen udbygning, kun vedligeholdelse og 
optimering af eksisterende

Privat og kollektiv trafik skal prioriteres 
ligeværdigt

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 8 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Der bør bruges både pisk og gulerod, afgifter skal modsvares af kraftig udbygning af kollektiv trafik 
• jeg ønsker en definition på ”kollektiv trafik”  
• finansier udbyg. af et kollektiv trafik ved at kanaliser befordringsfradrag deri – gør det desuden billigere at bruge kollektiv trafik.  
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
• (Privat vs kollektiv) Sats på teknologiske kombi’: biler med autopilot, der kan køre selv / fartpilot + afstandsholder / flydende trafik 

med afslappede chauffører og passagerer / fleksibilitet, flydende trafik, kombi, og løsningen er der når behovet melder sig 
• Den kollektive trafik er langt hen god nok. Driften, specielt S-tog, virker rigtig godt. Problemet er terminalerne. Det tager alt for lang 

tid at skifte, f.eks. Ny Ellebjerg, Jersie, Vanløse, Ølby osv. Der mangler S-tog hvor folk bor: Ravnsborg, Herfølge, Ølsemagle, 
Jægerspris 

• Et ”omvendt” kørselsfradrag ville medføre ”belønning” for at arbejde, hvor man bor = mindre trafik, mindre off. udgifter + evt. større 
udnyttelse af sattelitkontorer (hjemmekontorer m.v.) – prod.app. osv 

• Har krydset ud for nr. 3. Derudover skal priserne selvfølgelig kraftigt nedsættes!!! Det er alt for dyrt nu  
• Investér mere i intelligente vejskilte og anden  teknologi  for at afværge propper og lign. 
• Vedligeholdelse af eksisterende baner er alt for dårlig. S-banen har aldrig kørt så irregulært før. Men der skal også udbygning til, 

med ny letbane o.l.  
• (Vedr. hele temaet om infrastruktur) Umådeligt tendentiøst oplæg fra ”bæredygtig….” – stærkt kritisabelt!  
 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Eksisterende veje skal vedligeholdes og optimeres, mens kollektiv trafik udbygges. 
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Spørgsmål 9 – ”Trængsel i København” 
Nedenstående tiltag kan alle dæmpe trængselen i København. Hvilke skal prioriteres højest? 

q Mere metro (ud over den nye city-ring) 

q Ny S-togstunnel under centrum af København og udenom Nørreport 

q Flere busser og busbaner 

q Havnetunnel, der leder trafikken udenom centrum 

q Flere og bedre cykelstier samt gennemkørende cykelbaner udenom lysreguleringer  

q Økonomiske incitamenter og afgifter, som fx kørselsfradrag, bilafgifter og trængselsafgifter (Betaling for at køre ind til 
Københavns centrum).  

 
Der var 85 afgivne stemmer på debatmødet i København, 46 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 199 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

31,2%

10,6%

10,1%

6,5%

9,5%

32,2%Mere metro (ud over den nye city-ring)

Ny S-togstunnel under centrum af København 
og udenom Nørreport

Flere busser og busbaner

Havnetunnel, der leder trafikken udenom 
centrum

Flere og bedre cykelstier samt gennemkørende 
cykelbaner udenom lysreguleringer

Økonomiske incitamenter og afgifter

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 9 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
58 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 42 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 9 i sin fulde ordlyd kan læses på side 45. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

27,4%

11,3%

9,7%

8,1%

9,7%

33,9%Mere metro (ud over den nye city-ring)

Ny S-togstunnel under centrum af København 
og udenom Nørreport

Flere busser og busbaner

Havnetunnel, der leder trafikken udenom 
centrum

Flere og bedre cykelstier samt gennemkørende 
cykelbaner udenom lysreguleringer

Økonomiske incitamenter og afgifter

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 9 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 27 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 22 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 26 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 75 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 9 i sin fulde ordlyd kan læses på side 45. 
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

37,3%

9,3%

10,7%

4,0%

9,3%

29,3%Mere metro (ud over den nye city-ring)

Ny S-togstunnel under centrum af København 
og udenom Nørreport

Flere busser og busbaner

Havnetunnel, der leder trafikken udenom 
centrum

Flere og bedre cykelstier samt gennemkørende 
cykelbaner udenom lysreguleringer

Økonomiske incitamenter og afgifter

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 9 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Manglede et forslag om en letbanen i København 
• % havnetunnel 
• kørselsafgift…ja til trængselsafgift – ingen havnetunnel og flere cykelbaner 
• billetprispolitik….det skal være billigere (kunne konkurrerer  med at tage bilen) 
• sats på mere sundhed i stedet for dyre tunneler – man kan godt ændre transportvaner og optimere det kollektive tilbud 
• en tunnel fra Køge til Helsingør udkørsel til det bestående vejnet 
• økonomiske incitamenter i form af afgifter, tror jeg ikke på – kun de rige kan køre i byen 
• ingen havnetunnel 
• jeg vil ikke have metro, men meget gerne letbaner i gadeniveau og borede tunneler, under de store veje. Findes fra Nordhavn via 

3erns rute, Carlsberg til Valby station 
• ingen havnetunnel – mere begavede forslag til ”road pricing” end bompenge 
• billetpris i den kollektive trafik er for høj – bør kunne betale sig at tage en bus frem for bilen: ny billetprispolitik 
• cykler bør være nummereret og forsikret, dette kunne give mere ansvarlighed 
• kollektiv trafik er for dyrt. Det fører til opprioritering af bilisme og hæmmer bylivet (særlig nattakst) 
• vi skal lave letbaner i city – husk det! På brogaderne, i stedet for biler/busser 
• gratis adgang på busser, tog og metro i myldretiden 7-9 og 16-18, så bilisterne kan finde det attraktivt at fravælge bilen (som i 

Grækenland og andre steder i verden) 
• placer boliger, arbejdspladser, indkøbsmuligheder etc. I samme områder 
• ønsker ikke kørselsfradrag – der skal gerne være lige muligheder for at benytte biler – så det ikke kun er folk der har råd – der skal 

forurene 
• monoraid er bedre end letbane, mere alsidig og lettere at bygge 
• letbaner i city mangler som valgmulighed 
• der mangler muligheder for at pege på letbaner i København – havnetunnel ønskes ikke 
• det er urimeligt at ophæve afgiften 
• det er urimeligt at ophæve afgiften de rige har råd til at betale det har de fattige ikke. 
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
• Nogle veje skal være for biler og andre for cykel m.v. 
• Fleksibilitet og sammenhæng er vigtigt – hvad vælger brugerne – sats på intelligente, attraktive løsninger og gør det let at cykle og 

bevæge sig ved egen kraft (gå, rulleskøjter, løbehjul) 
• Godstransport udenom byen 
• Før letbanen helt ind til byen (centrum) 
• Der burde arbejdes for gratis offentlig trafik!  
• Trolleybusser ell. busser, der kører på andet end fossile brændstoffer skal prioriteres højt 
• Ændret bilafgift. Mindre ved køb og mere når man kører.  
 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Reducer pris på kollektiv trafik til < 50% 
• Udbygning af et dækkende letbanenet bør prioriteres højest 
• Letbane helt ind til city, langs fingrene og mere Metro ud til omegnen 
• % Havnetunnel. 
• % Ny S-togstunnel under centrum. % Ingen økonomiske incitamenter og afgifter, som f.eks. kørselsfradrag 
• Principielt skal der kræves kompenserende forøgelse af kapacitet andre steder for alle reduktioner i det gennemgående vejnet i 

Københavns og Frederiksberg kommuner og andre større byområder 
• En samlet ambitiøs udviklingsplan for et stærkt net af  kollektiv transport i stedet for en lille Metro her og en lillebitte letbane der 
• Ja tak. Letbaner helt ind til centrum. Perfekt forslag 
• Parkeringspladser under Fælledparken 
• OBS på cykelstier m.v., men også metro og/eller letbaner! + økonomiske incitamenter er et godt redskab 
• Man kunne få penge for ikke at køre ind i København - store P-pladser og så bus derfra 
• Ingen havnetunnel 
• Ville være fint at kunne få sporvognene til at køre igen. Drop Ring 5 og nedlæg transportkorridoren. 
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Spørgsmål 10 – ”Trængsel udenfor København” 
Nedenstående tiltag kan alle dæmpe trængselen udenfor København. Hvilke skal prioriteres højest? 

q Nye/større ’Parkér og Rejs’-anlæg  

q Letbane langs ring 3 med mulighed for forgreninger 

q Direkte ekspresbusser i busbaner mellem forstæderne og København 

q Øget kapacitet på S-togsnettet (overhalingsspor og dobbeltspor) 

q Ved 2 eller flere personer i samme bil tillades kørsel i særlig kørebane (samkørsel). Dette kunne eventuelt være i busbaner 

q Udbygning af de store indfaldsveje for biler, hvor der i dag er trængsel (For eksempel Frederikssund inkl. ny 
Frederikssundsbro og Hillerød)  

q Udbygning af de store tværgående veje for biler, hvor der i dag er trængsel (for eksempel Ring 4) 

q En ny ring 5 for både vej og bane i transportkorridoren fra Køge til Helsingør i sammenhæng med en fast 
Øresundsforbindelse ved Helsingør-Helsingborg til aflastning af Øresundsbroen 

 
Der var 84 afgivne stemmer på debatmødet i København, 44 stemmer på Vestegnen og 66 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev 
der i alt afgivet 194 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor 
alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen. . På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet.  

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

10,3%

2,1%

4,6%

4,1%

15,5%

9,8%

39,7%

13,9%Nye/større 'Parkér og Rejs'-anlæg

Letbane langs Ring 3 med mulighed for 
forgreningerncer

Direkte ekspresbusser i busbaner mellem 
forstæderne og København

Øget kapacitet på S-togsnettet 
(overhalingsspor og dobbeltspor)

Samkørsel prioriteres

Udbygning af de store indfaldsveje for biler

Udbygning af de store tværgående veje for biler

Ny ring 5 for både vej og bane i sammenhæng 
med ny Øresundsbro ved Helsingør 

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 10 – Borgernes stemmer 
Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 
57 afgivne borgerstemmer i København, 23 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 39 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de 
tre debatmøder blev der i alt afgivet 119 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 10 i sin fulde ordlyd kan læses på side 49. 
 
 
 

 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

10,9%

1,7%

4,2%

3,4%

14,3%

9,2%

37,0%

19,3%Nye/større 'Parkér og Rejs'-anlæg

Letbane langs Ring 3 med mulighed for 
forgreningerncer

Direkte ekspresbusser i busbaner mellem 
forstæderne og København

Øget kapacitet på S-togsnettet 
(overhalingsspor og dobbeltspor)

Samkørsel prioriteres

Udbygning af de store indfaldsveje for biler

Udbygning af de store tværgående veje for biler

Ny ring 5 for både vej og bane i sammenhæng 
med ny Øresundsbro ved Helsingør 

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Spørgsmål 10 – Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer 
Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til 
den regionale udviklingsplan. Der var 27 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 21 afgivne 
stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 27 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 75 stemmer fra gruppen af fagfolk og 
kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 10 i sin fulde ordlyd kan læses på side 49.  
 

Resultater fra debatmøde 8. april 2008 i København Resultater fra debatmøde 28. april 2008 på Vestegnen 

Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød 

9,3%

2,7%

5,3%

5,3%

17,3%

10,7%

44,0%

5,3%Nye/større 'Parkér og Rejs'-anlæg

Letbane langs Ring 3 med mulighed for 
forgreningerncer

Direkte ekspresbusser i busbaner mellem 
forstæderne og København

Øget kapacitet på S-togsnettet 
(overhalingsspor og dobbeltspor)

Samkørsel prioriteres

Udbygning af de store indfaldsveje for biler

Udbygning af de store tværgående veje for biler

Ny ring 5 for både vej og bane i sammenhæng 
med ny Øresundsbro ved Helsingør 

Samlede resultater fra de tre debatmøder 
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Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 10 
Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved 
nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare ’Andet’. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de 
mente med det.  
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Forlæng letbanen fra Lundtofte til Kokkedal 
• billigere eller gratis kollektiv trafik 
• der mangler analyse af tværgående biltrafik. F.eks. nordlig løsning ved Sjælsø for trafik vest-øst så man skal igennem vasevej i 

Rudersdal 
• tog til tiden – ikke bare s tog, men også øvrigt tog 
• ikke flere veje 
• der skal også være noget billigere kollektiv trafik 
• kollektiv trafik er for dyrt - det fører til opprioritering af bilisme og kommer hæmmer bylivet (særlig nattakst)? fleksibel busdrift i 

tyndt befolkede områder – systemet kan behandles ved hjælp af IT og GPS – GPS baseret trafikregulering 
• at biler med 2 personer skal ikke have lov til at køre i busbaner så de sinker dem der benytter den kollektive trafik 
• veje udbygges på tværs – det er også bedre for s-busserne m.v. 
• manglende noget mere angående den tværgående trafik fra f.eks. Nivå til Hillerød i døgnets og weekendens yderpunkter af 

hensyn til evt. job muligheder m.v.   
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
• Princippet for planlægningen må være at jo tættere man kommer på København, jo flere skal køre offentlig transport. Det skal 

være så attraktivt – pris, frekvens og kvalitet – at bilister selv vil det 
• Lav flere letbaner (ikke kun ring 3), langs Lyngby og ind til Nørreport 
• Udgifterne står ikke mål med den ændrede trafik, hvis det bliver en letbane. Tidl. undersøgelser har vist at det ikke er rentabelt 

(Hvem skal betale?) 
• Flere cykelstier til og fra København fx langs med motorveje 
• Letbane i stedet for ring 5. Letbane langs ring 2 + 3 
• Ingen letbane overhovedet – udgifter står ikke mål med fordelene. Kun trængsel i ”myldretiderne” 
• Letbanen skal udbygges via Avedøre Holme til Kbh.s lufthavn. 
 

 
Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Parkér og rejs-anlæg i kombination med større kapacitet på S-togsnettet 
• Tung trafik væk på indfaldsveje i myldretid, spec. kl. 7-9 
• Jeg ville putte mulighed 1 op i spørgsmål 9, så man kan stille bilen i udkanten af København og benytte offentlig transport resten af 

vejen 
• Bedre, hurtigere og billigere offentlig transport 
• Spørgsmål 10: de 5 første forslag bør alle prioriteres 
• + Ny station ved Overdrevsvejen (ved nyt hospital Nordsjælland). % Ny ring 5. + Letbane langs ring 3 med mulighed for 

forgreninger til centrum  
• Privat og kollektiv trafik skal prioriteres ligeligt. Vigtigst er Ring 5,  Hillerødmotorvej forlænges, Helsingør motorvej 3 spor til 

Kokkedal, øget kapacitet og tempo på S-bane, overhaling + ny  S-togstunnel  
• Letbane langs ring 3. S-tog dobbelt + overhalingsspor. Ny bro ved Frederikssund. Ekspresbusser i egne busbaner  
• Parker/rejs – skal suppleres med andre funktioner – indkøb, børnepasning etc  
• Letbaner virker som godt tiltag og evt. alternativ til metro  
• Ønsker letbane til Københavns bymidte  
• Udbyg bustrafikken til/fra S-togsstationerne, så ventetiden efter og før den hyppige S-togs drift ikke bliver den hindrende faktor  
• Letbane langs ring 3 med mulighed for forgreninger helt ind til centrum  
• Mindre og oftere busser i landdistrikterne  
• Spørgsmålet bør sættes i en prioritetsvalg rækkefølge  
• Foruden letbanen synes jeg også S-tognettet  skal udbygges. 
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Generelle kommentarer fra deltagerne vedrørende debatmøderne 
 
Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København 
• Tovholder/mødeleder, Søren Gram var et rigtig godt valg….godt focus – og ellers tak for et udmærket/interessant arrangement. 
• En god debat. 
• Afstemningen burde have været anderledes  - spørgsmålene gode nok men svarmulighederne skulle have været stemt om 

enkeltvis, da der kunne være flere gode svarmuligheder i hvert enkelt spørgsmål 
• Golfbaner ”fylder” for meget i Danmark, mindre landbrug mindre føde – er det lykken at gå tur i skoven med tom mave??? 
• Tema 3-trafik – det skal være federe at være cyklist! Forny bycykelsystemet, lav rene cykelveje og mulighederne for 

cykelparkering. Fantastisk godt arrangement! Mere borgerinddragelse i det daglige politiske arbejde. 
• Transportkoordineringen skal analyseres bedre – men jernbanemodul skal i givet fald have 1. prioritet. 
• Lad Frederiksværk-banen gå direkte fra Skævringe til Hillerød Vestby og Hillerød Station.  
• Godt arrangement. 
• Det er et stort problem at ingen unge deltager – man burde overveje anvendelse af web 2.0 for at nå dem. 
• Hvad med borger høring om sundhedsvæsnet? Især psykiatrien i HR er underprioriteret. 
• Miljø burde ikke være et kommunalt anliggende, men derimod et Regionalt placeret ansvar. Jeg savner sundhed som et 

fokusområde i den regionalplan. 
• Nedlæg Nørreport for regionaltoget så den stopper på Østerport og Hivedbanen så får man den ekstra S-togslinie. 
• Meget nybyggeri nær Frederiksværk – gerne hurtigbusser derfra og til København. 
• Høringen – det har været rigtig fint – interessant snak/dialog ved bordet, gode indlæg og fremragende mødeledelse/Søren Gram. 
• Til transport – mere og sikrere cykelstier i hele regionen. 
• Havnetunnel – kan pengene bruges bedre andetsteds??? 
• Tema 1 – boligerne er alt for dyre til den løn du får på off. Arbejdspladser. 
• Indflydelse – større klarhed om formål med arrangementer. Benedikte på før! Gerne højere ambitioner mht borgernes indflydelse. 

Afstemning er på et lavt plan, når der kun er tale om holdningsspørgsmål. 
• Jeg vil rigtig gerne deltage en anden gang. Spændende og berigende at kunne påvirke og påvirkes i processen. God ide  - V.H. 

Karen Dreslet. 
• Nordhavnsvejen – løs problemet med trafikken i stedet for at flytte det rundt. De planer der er, flytter det hele ud ved 

Ryparken/Emdrup. Lav en tunnel fra Bomhusvej hele vejen eller intet. 
• Godt Arrangement :o) 
• Uddannelse – regionen bør identificere  indsatsområder som andre styrelser ikke har ansvaret for f.eks. sikring af tættere dialog 

mellem erhvervslivs arbejdsmarked og uddannelsesverdenen. Det virker som om  Regionen alene har kopieret regeringens 
målsætning på uddannelsesområdet  - uden at tilføje en særlig regional vinkel og uden i øvrigt at have de nødvendige virkemidler.  

 
 
 
Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen  
• Udvikle samfundet så folk uden uddannelse også har en central rolle på arbejdsmarkedet. Brug teknologien også til dette. 
• Godt initiativ med dialog med borgere. 
• Tænk i brugeradfærd og understøt brugeradfærd på intelligente, teknologiske, innovative måder. Brug gulerod. Byg billigt, fx 

letbane fremfor dyr metro. Udbyg og optimer eksisterende veje og baner. Husk vedligeholdelse også. 
• Hvor blev resten af regionen af i Regionsplanen? Hvordan tænkes yderkommunerne indtænkt i planen?  
• Vedr. stemmeafgivning: mødelederen behøvede ikke at gentage spm. – vi har jo siddet og diskuteret og har hver især taget stilling. 

Vi kunne i stedet have brugt tiden til mere/længere tids diskussion. 
• Vedr. regionerne generelt: Regionerne bør nedlægges da der ikke er nogle opgaver som ikke kan klares af a) private firmaer 

(uddannelse, sundhed og kollektiv trafik) og b) kommunerne imellem. 
• Indlederen behøver ikke at gentage spørgsmålene før afstemningen. 
• Det tilsendte materiale er ikke OK ift. det der lå på konferencen. Deltagerne kunne ikke være godt nok forberedt. Mange 

manglende spørgsmål er ikke kommet ud til deltagerne. 
• Bedre cykelstier til og fra store arbejds/studie steder. 
• God idé at føre letbanen ind til byen. Lad være med at grave for langt ned i jorden i København. Det var ved at gå galt sidst, da der 

blev lavet metro + det tager for lang tid ift. letbanen. Godt med dialog. Håber der bliver lyttet. 
• Sporvogne – eller lignende indtænkes i højere grad ind i ”egen” bane. 
• Trafiksikkerhed indtænkes i ”Infrastruktur”. 
• Vedr. arrangementet: Rigtig god ide med afstemningerne. Gør lidt mere for at få borgere med næste gang.  
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Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland  
• Vedr. infrastruktur: evt. højhastighedsforbindelse Stockholm-København-Hamburg/Berlin sikrer København en central position i 

Østersøregionen…og metrostation på Holmen? 
• Flere letbaner – også ring 4. Absolut ikke en transportkorridor med motorvej i  ring 5!  
• Det er vigtigt at understøtte den erhvervsmæssige dynamik i den nordligste del af regionen, Halsnæs og Gribskov kommuner. 

Gilleleje er Sjællands største fiskerihavn. Infrastrukturen skal udbygges, så Gilleleje ikke dør i konkurrencen med nordjyske havne. 
Nordsjælland må ikke ende som et museum, hvor vi alle render rundt i folkedragter og lever af at klippe hinanden. 

• I det hele taget bør sundhedsaspektet medtænkes i temaerne.  
• Vedr. infrastruktur: Mere gods på skinner/ Tog til Jægerspris/ Flere togbaner, f.eks. Hillerød-Slangerup-Stenløse-Roskilde/ 

Jægersborg-Bagsværd-Ballerup-Høje Tåstrup/ Ingen Ring 5, men moderat udbygning af Ring 6/ Ingen  havnetunnel/ Letbane-net/ 
Integrerede transportløsninger/ Tilkaldebusser helt ind til Øster-, Nørre- og Vesterport. 

• Meget gerne offentlig transport til Brøndby Stadion. 
• Forebyg selvmord ved offentlig transport (Nordhavn Station). Læg mærke til metrostationerne – her er det ikke muligt at springe 

ud… 
• Ret til udannelse efter eget valg, tilbud om faglig vejledning til alle offentligt ansatte. Vindmøllers støjgener skal sammenholdes 

med trafikkens. Farumbanen skal forlænges til Hillerød. 
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Deltagerlister 
 

Deltagerliste for debatmødet 8. april 2008 
om Region Hovedstadens forslag til Regional udviklingsplan 
 
Tirsdag den 8. april 2008 på ”Axelborg”  
Vesterbrogade 4A, København V 
 
 
Borgere 
Adchara Andersen Sosu hjælper - Frederiksberg 
Allan Johansen Management konsulent - København 
Amalie Sofie Jensen Studerende, stx - Frederiksberg 
Anne Gydesen IT/Miljø - Herlev 
Bente Iken Invalidepensionist - København 
Birgitte Kjeldgaard Andersen Chefkonsulent - Frederiksberg 
Bodil Birke konsulent - København 
Bolette W. Küllman København 
Carsten Biering-Sørensen Offentligt ansat - København 
Ebbe Lauridsen Efterlønner - København 
Einar Feldager Hansen Passagertæller LilleNord - Lyngby-Taarbæk 
Erik Dam Fhv. maskinarbejder - Gladsaxe 
Erik Hagen Petersen Pensionist - Dragør 
Erik Hedegaard Pensionist - København 
Erik Kristiansen Ingeniør, Proposal Manager - Frederiksberg 
Finn  Søvind IT - Albertslund 
Fleming Kjer Tidligere laboratoriechef - København 
Georg Møller Chefkonsulent - Rudersdal 
Grethe Blomberg Pensionist - Rødovre 
Gunnar Hollender Pensionist, skolekonsulent - København 
Hanne Altofte IT-konsulent - København 
Helle Byrge København 
Helmi Sølvsten Journalist - København 
Henrik Hagel Førtidspensionist - København 
Inge Larsen Forsker - København 
Jakob Munk Weidlich Byggesagsbehandler - København 
Jan Thomsen Førtidsp. Instruktør. - København 
Jens Damgaard Nielsen Konsulent – København 
John Bøgvad København 
Jørgen B. Frandsen Arbejdsløs - København 
Jørgen Springborg Cand.scient.pol. - København 
Kaja Gaunitz Offentlig ansat - Frederikssund 
Karen Dreslet Pædagog - København 
Karsten Krambs Efterlønner - Brøndby 
Kurt Andreasen Folkepensionist - Helsingør 
Lise Marie Bjerre Pensioneret teknisk tegner - Gladsaxe 
Lise Sparvath Pensionist - København 
Lone Wibroe Projektleder - København 
Mersada Grant Aziz Førtidspensionist (bogholder) - København 
Mette Engh A-kasse sagsbehandler - København 
Michael Stamming København 
Mogens Meyer Pensionist - København 
Mogens Ringholm Andersen Pensionist - Rødovre 
Myriam Navarrete Jobkonsulent - København 
Ole Nyegaard Cand.jur. - Ballerup 
Peter Høeg Brask Pensionist (tidl. edb) - Hørsholm 
Peter Rasmussen Helsingør 
Preben Høiagaard-Sørensen Supporter Customer Service - København 
Preben Jønsson København 
Simon Krabbe Lægestuderende - København 
Simone Camille Salung Petersen Helsingør 
Sladjana Tomic Kontorassistent - København 
Sten Aabo Hansen København 
Stine Zeeberg Kristiansen Konsulent - Frederiksberg 
Susan Houring TekniskAssistent - Gladsaxe 
Susanne Benmekki Social- og sundhedshjælper - Fredensborg 
Svend Jørgen Thomsen Pensionist - efterløn - København 
Trolle Juel Hansen Pensioneret shippingchef - København 
Ulrik Thomsen Studerende - Gladsaxe 
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Vagn Gøte Civilingeniør – Frederiksberg 
 
 
Kommunalpolitikere 
Lene Kaspersen Lyngby-Taarbæk Kommune 
Niels D. Lund Lyngby-Taarbæk Kommune 
Peter Frahm Frederiksberg Kommune 
Stig Møller Nielsen Ballerup Kommune 
Aase Steffensen Lyngby-Taarbæk Kommune 
 
 
Fagfolk 
Anne Hasling Sørensen Direktør, Professionshøjskolen København 
Annegitte Hjort Byplanlægger, Ballerup Kommune 
Axel Mossin Regionsældreråd Hovedstaden 
Ellen Højgaard Jensen Byplanlægger, Dansk Byplanlaboratorium 
Ellen Westh Sørensen Lektor, Arbejdsgruppe Ny Ryvang Villalaug 
Flemming Hansen Uddannelsesleder, Niels Brock 
Gunnar Wille Leder, Den Danske Filmskole 
Hanne Sejer Skolelærer, Albertslund Kommune 
Helge Bay Rådgiver, Letbaner.dk 
Henrik Egede Underdirektør, IT-Branchen 
Henrik Pedersen Direktør, Professionshøjskolen København 
Ib Ferdinandsen COWI A/S, regional udvikling 
Jen Mejer Uddannelsesdirektør, Niels Brock 
Karen Boyd Konf.sekretær, Transportøkonomisk Forening 
Karen Therkildsen Sekretariatsleder, EPOS 
Laust Joen Jakobsen Rektor, Professionshøjskolen København 
Maj Trige Andersen Projektleder, Metroselskabet I/S 
Marie Pedersen PhD. stipendiat, Folkesundhedsvidensk., KU 
Morten Engelbrecht Trafikkonsulent, Letbaner.DK 
Oscar Larsen Arkitekt 
Peter Wimmelmann Larsen Adm.dir./arkitekt, Københavnertunnelen ApS 
Poul William Steffensen Københavns Lufthavn 
Toni Kyhl Bestyrelsesmedlem af Dansk Ældreråd 
Torben Aaberg Øresundskomiteen 
Vibeke Meyling Arkitekt, Dansk Byplanlaboratorium 
Winnie Andersen Uddannelseskonsulent, EPOS 
Øystein Leonardsen Københavns Kommune 
 
 
Bordformænd 
Leila Lindén (A) 
Peter Kay Mortensen (A) 
Georg Miksa (A) 
Karin Dubin (A) 
Marianne Stendell (A) 
Jens-Ole Andersen (V) 
Benedikte Kiær (C) 
Allan Schneidermann (F) 
Abbas Razvi (B) 
 
 
Indleder 
Vibeke Storm Rasmussen (A) Formand for Regionsrådet, Region Hovedstaden  
 
 
Opsamling 
Benedikte Kiær (C) Formand for underudvalget vedr. regional udvikling, Region Hovedstaden 
 
 
Mødeleder 
Søren Gram Projektleder, Teknologirådet 
 
 
Oplægsholdere 
Torben Theilgaard Chef for Studievalg København 
Christian Ege Formand for Det Økologiske Råd 
Kjeld A. Larsen Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik 
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Region Hovedstaden, administrationen 
Birgit E. Petersen  
Kristian Johnsen  
Ida Madsen 
Helen Lundgaard   
Thomas Ryesgaard Jensen 
Helle Fritze 
Joost Nielsen 
Jens Chr. Sørensen 
 
Teknologirådet 
Anne Funch Rohmann Projektleder  
Jørgen Madsen Informationsprojektleder 
Kasper Juel Larsen Projektmedarbejder  
Marie Louise Jørgensen Projektmedarbejder 
Mikkel Krogsgaard Niss Projektmedarbejder 
Søren Gram Projektleder 
Zara Wölck Projektmedarbejder, information 
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Deltagerliste for debatmødet 28. april 2008 
om Region Hovedstadens forslag til Regional udviklingsplan 
 
Mandag den 28. april 2008 i Idrættens hus 
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
 
 
Borgere 
Anette Søbrink Jørgensen Bruger Af Det Offentlige Trafiksystem - Ishøj 
Annegrete Sparst Kofoed Kontorassistent - København  
Arne Raaschou Ingeniør - Egedal  
Bent Nielsen Maskinmester - Brøndby  
Bente Bang Clausen Sygeplejerske - Albertslund  
Bente Baudier Økonomimedarb. - Albertslund  
Britta Torp Lærer - Glostrup  
Carl Hjembæk Pedersen Kolonihaveejer - Brøndby  
Eleonora Lewandowski Kontorassistent, Merkonom - København  
Frederik Bøgeskov Pensionist - Dragør  
Jacob S. Nielsen Selvstændig Gartner - København  
Jeanette Nørgaard Kontor - Vallensbæk  
Jørgen Hansen Pædagog - Albertslund  
Jørn Haubro Forsvaret - Albertslund  
Karsten Kjaerulff-Joergensen Formand Lokalraad - Hillerød  
Klaus Wexø Pensionist - Frederikssund  
Lars Gottlieb Ingeniør - Rødovre  
Lars Viborg Jørgensen Vicerektor - Brøndby  
Lotte Pedersen Pædagog - Brøndby  
Malene Pedersen Sygeplejerske - Vallensbæk  
Mette Hansen Revisor - Brøndby  
Mona Permin Ekspedient - Brøndby  
Niels Holm Maskinmester - Glostrup  
Per Holm Hydrauliker - Ingeniør - Frederiksberg  
Per Nørgaard Politi - Vallensbæk  
Peter Koch Pensionist - Albertslund  
Poul Madsen Planlægger - Gladsaxe  
Rune Klöcker-Johansen Studrende/Tm Sælger - Albertslund  
 
 
Kommunalpolitikere 
Carsten B. Nielsen Brøndby Kommune 
Eva Roed Albertslund Kommune 
Flemming Wetterstein Vallensbæk Kommune 
Gert Krogstad-Nielsen Hvidovre Kommune 
John Ingemann Allentoft Furesø Kommune 
Leif Pedersen Albertslund Kommune 
Michelle Baadsgaard Albertslund Kommune 
Niels Borre Ishøj Kommune 
Svend Erik Jørgensen Furesø Kommune 
Vagn Kjær-Hansen Brøndby Kommune 
Vagn Mølgård Brøndby Kommune 
Wagner Jensen Furesø Kommune 
 
 
Fagfolk 
Ella Bredsdorff Afdelingsleder, Rødovre Kommune 
Elsebeth Melgaard Direktør, Sosu C. 
Erik Skalka Ledningsmester, Brøndby Fjernvarme 
Ingibjörg Halldórsdóttir Arkitekt, Rødovre Kommune 
Jan Hertel Konsulent, Selvstændig 
Judith Laursen Afdelingschef, Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning 
Lars Bork Hansen Erhvervsudvikling Og Byggeri, Grontmij | Carl Bro As 
Peter Koudahl Uddannelsesforsker, Dpu 
Peter Winkler Souschef, UU-center Syd 
Steen Blicher Ingeniør,  
Susanne Nørgaard Planlægger, Glostrup Kommune 
Søren Larsen Divisionsdirektør, Grontmij | Carl Bro A/S 
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Bordformænd 
Abbas Razvi (B) 
Allan Schneidermann (F) 
Anna Rosbach (O) 
Britta Due Andersen (O) 
Erik Gregersen (A) 
Georg Miksa (A) 
Hanne Andersen (A) 
Marianne Stendell (A) 
Nina Berrig (C) 
Vagn Majland (A) 
 
 
Indleder 
Vibeke Storm Rasmussen (A) Formand for Regionsrådet, Region Hovedstaden  
 
 
Opsamling 
Benedikte Kiær (C) Formand for underudvalget vedr. regional udvikling, Region Hovedstaden 
 
 
Mødeleder 
Søren Gram Projektleder, Teknologirådet 
 
 
Oplægsholdere 
Torben Theilgaard Chef for Studievalg København 
Christian Ege Formand for Det Økologiske Råd 
Kjeld A. Larsen Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik 
 
 
Region Hovedstaden, administrationen 
Helen Lundgaard  
Helle Fritze  
Helle Ullrichsen  
Ida Madsen  
Jens Christian Sørensen  
Joost Nielsen  
Kirstine Vestergaard Nielsen   
Kristian Johnsen  
Thomas Rysgaard Jensen  
 
 
Teknologirådet 
Anne Funch Rohmann Projektleder  
Jørgen Madsen Informationsprojektleder 
Kasper Juel Larsen Projektmedarbejder  
Mikkel Krogsgaard Niss Projektmedarbejder 
Oliver Bo Schmidt Projektmedarbejder 
Søren Gram Projektleder 
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Deltagerliste for debatmødet 5. maj 2008 
om Region Hovedstadens forslag til Regional udviklingsplan 
 
Mandag d. 5. maj i FrederiksborgCentret, Festsalen 
Milnersvej 39, 3400 Hillerød kl.  17:30 
 
 
Borgere 
Aksel Stendell Pensionist - Allerød 
Allis Jepsen Administrativ medarbejder - Skævinge 
Anker Kaarup Bek Blikkenslager - Allerød 
Anne Marie Geisler Andersen Studerende - Kbh. N. 
Bent Johansen Pensionist - København K 
Eigild Sørensen Pensionist - Fredensborg 
Erik Dam Rutebilschauffør - Nivå 
Frida Kromose Selvstændig - Hillerød 
Hans Hjordt Hansen Konsulent - Farum 
Hedy Juul Projektudvikling - Frederikssund 
Heidi Storck It-Konsulent - Værløse 
Helle Kammann Prokurist - Hillerød 
Inge Reusch Billedkunstner - Søborg 
Jan Frifelt Rasmussen Tv-Producer/Direktør - Lyngby 
Jens Kromose Pensionist - Hillerød 
Jørgen Svendsen Civilingeniør - Rungsted Kyst 
Jørgen Toldsted Afdelingschef - Hillerød 
Karsten Kjaerulff-Joergensen Formand Lokalraad - Goerloese 
Kim Køhler Landmand - Hillerød 
Kinna Henriksen Landmand - Hillerød 
Kirsten Baunegaard Projektleder - Skævinge 
Knud Düring Pedersen Konsulent - Hørsholm 
Linda Andersen Biolog - København Ø 
Lone Geisler Tidl. Skolelærer - Helsinge 
Lotte Starck Studerende - Gilleleje 
Mads-Erik Schiønnemann Studentermedhjælp - Kbh N 
Michael Øllgaard Forstkandidat - Farum 
Mogens Dalboe Farum 
Niels Lawaetz It Seniorkonsulent - Dronningmølle 
Ole Ortved Andersen Pensionist - Fredensborg 
Peter Andersen Projektleder - Hillerød 
Poul Beck Simonsen Pensionist - Hillerød 
Poul Juul Selvstændig - Fredensborg 
Regnar Berdiin Pensionist - Hillerød 
Ronny Christensen Pensionist - Birkerød 
Sys Boe Monefeldt HR Direktør - Græsted 
Søren Andersen Ingeniør - Helsinge 
Søren D Schmidt Arkitekt - Fredensborg 
Thomas Vang Christensen Advokat - Hillerød 
Ulrich   Langekær Tjenestemand – Allerød 
 
 
Kommunalpolitikere 
Bente Claudi Hillerød Kommune 
Birger Bøgeblad Hørsholm Kommune 
Birgitte Larsen Fredensborg Kommune 
Bitten Bloch Allerød Kommune 
Brigitta Volsted Rick Gentofte Kommune 
Flemming Villadsen Allerød Kommune 
Kirsten Jensen Hillerød Kommune 
Mads Lundgren Hillerød Kommune 
Marianne Løvdal Hillerød Kommune 
Ole Find Jensen Frederikssund Kommune 
Peter Lennø Hillerød Kommune 
Poul Bernt Jensen Helsingør Kommune 
Poul Jensen Hillerød Kommune 
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Fagfolk 
Alice Linning Organisationsformand, Kost- Og Ernæringsforbundet 
Arne Buhl Petersen Divisionsdirektør, Grontmij | Carl Bro A/S 
Benedicte Stamer Pædagogisk Konsulent, Hf-Lærer, VUC Lyngby 
Bente Hansen Speciel Konsulent, Allerød Kommune 
Ebbe Mosbæk Rasmussen Udviklingskonsulent, Hillerød Kommune 
Herdis Dam Formand, Nordsjællands Landboforening 
Jacob Mogensen Teknologikonsulent, Kommunikationscentret 
Jens Lykkebo Integrationskonsulent, Hillerød Kommune 
Jesper Bengtson Regionskonsulent, Horesta 
Jørgen Simonsen Direktør, Dansk Byggeri Nordsjælland 
Ole Hjorth Caspersen Geograf/Seniorrådgiver, Københavns Universitet 
Poul Erik Birk Jacobsen Bestyrelsesmedlem, Friluftsrådet 
René Poul Friis Hansen Planlægger, Miljøcenter Roskilde 
Stefan Bille Hermann Rektor, Den Flerfaglige Professionshøjskole 
Vibe Weng Planlægger, Gribskov Kommune 
 
 
Bordformænd 
Allan Schneidermann (F) 
Georg Miksa (A) 
Hanne Andersen (A) 
Jens Ole Andersen (V) 
Jørgen Christensen (V) 
Lars Engberg (A) 
Lise Rask (A) 
Mads Lebech (C) 
Marianne Stendell (A) 
Per Seerup Knudsen (A) 
Per Tærsbøl (C) 
Peter Kay Mortensen (A) 
Vagn Majland (A) 
 
 
Indleder 
Vibeke Storm Rasmussen (A) Formand for Regionsrådet, Region Hovedstaden  
 
 
Opsamling 
Benedikte Kiær (C) Formand for underudvalget vedr. regional udvikling, Region Hovedstaden 
 
 
Mødeleder 
Søren Gram Projektleder, Teknologirådet 
 
 
Oplægsholdere 
Torben Theilgaard Chef for Studievalg København 
Christian Ege Formand for Det Økologiske Råd 
Kjeld A. Larsen Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik 
 
 
Region Hovedstaden, administrationen 
Helle Fritze 
Jens Christian Sørensen 
Jeanette Birklund 
Joost Nielsen 
Marianne Ulldahl 
Kristian Johnsen 
Astrid Søborg 
Sigurbjörn Hallsson  
 
 
Teknologirådet 
Anne Funch Rohmann Projektleder  
Jørgen Madsen Informationsprojektleder 
Mikkel Holst Projektmedarbejder 
Mikkel Krogsgaard Niss Projektmedarbejder 
Søren Gram Projektleder 



 

  


