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NOTAT 

  

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 
Administrationen igangsatte arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 
januar 2014. I april blev Vækstforum, erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og tra-
fikudvalget orienteret om ReVUS, hvorefter administrationen udarbejdede forslag til 
temaer, der kunne danne den strategiske ramme. 
 
Dialogproces 
Med baggrund i den strategiske ramme blev der indledt dialog med en lang række 
nøgleaktører i regionen på både politisk og administrativt niveau. Formålet med dialo-
gen var at afprøve, om der var opbakning til temaerne blandt de væsentligste aktører, 
der spiller en rolle, når ReVUS skal udmøntes. Aktørerne var Arla, Bella Sky, Haldor 
Topsøe, Copenhagen Business School, Coloplast, Dansk Industri, Danmarks Tekniske 
Universitet, Krüger, Københavns Universitet, NOVO, Rambøll samt embedsmands-
udvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse samt Administrativt Klimaforum un-
der såvel som formanden for Kommune Kontaktrådet Hovedstaden. Møderne viste en 
bred opbakning omkring forslaget til fokusområder i ReVUS.  
 
Vækstforum afholdt et seminar den 25. juni 2014, hvor strukturen og temaerne i Re-
VUS blev diskuteret med særligt fokus på udfordringer og målsætninger. Seks eksper-
ter var inviteret til seminaret for at give bud på udfordringer inden for hvert af de fire 
væksttemaer og to rammevilkår. 
 
Diskussionsoplæg  
På baggrund af dialogen med aktører og Vækstforums drøftelser udarbejdede admini-
strationen et diskussionsoplæg, der beskriver de overordnede strategiske sammenhæn-
ge til fx Copenhagen-samarbejdet, udfordringer for vækst og udvikling samt hvert af 
de seks fokusområder.  
 
Diskussionsoplægget har i august-september været drøftet med Dansk Erhverv, Euro-
pas Maritime Udviklingscenter, LO Hovedstaden, HK Hovedstaden, Væksthus Ho-
vedstadsregionen, Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Københavns 
Kommune, de ovennævnte fora i Kommune Kontaktrådet Hovedstaden, ved arbejds-
gruppemøder med kommunerne, samt med parterne i Greater Copenhagen-
samarbejdet og en række ministerier. Endvidere er diskussionsoplægget blevet drøftet 
i både Vækstforum, erhvervs- og vækstudvalget og miljø- og trafikudvalget. Og på 
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baggrund af denne dialog er der udarbejdet et høringsforslag til ReVUS, som skal 
godkendes politisk forud for den lovpligtige høring i Danmarks Vækstråd. 
Tre faser i ReVUS-processen 
Tilblivelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi er inddelt i tre faser: 
 
Fase 1: Udarbejdelse og drøftelse af diskussionsoplæg (august- september 2014) 
Administrationen udarbejdede på baggrund af input fra eksperter og møder med bl.a. 
kommunale embedsmænd, arbejdsgruppe for Vækstforum mv. et diskussionsoplæg 
med forslag til vision, mission, mål, temaer og konkrete indsatser. Oplægget blev fore-
lagt Vækstforum den 29. september 2014 og præsenteret for regionens politiske ud-
valg i august 2014, samt diskuteret i relevante fora under KKR Hovedstaden, i Klima-
politisk Forum og ved bilaterale møder med centrale beslutningstagere. 
 
Fase 2: Udarbejdelse og drøftelse af første forslag til ReVUS (oktober 2014-marts 
2015) 
På baggrund af drøftelser af diskussionsoplægget er der udarbejdet et udkast til Re-
VUS. Udkastet vil danne grundlag for den lovpligtige høring i Danmarks Vækstråd 
den 12. marts 2015 samt regionens input til forhandlingerne om den kommende 
vækstpartnerskabsaftale med regeringen. Udkast til den regionale vækst- og udvik-
lingsstrategi forelægges hermed regionens erhvervs- og vækstudvalg og miljø- og tra-
fikudvalg den 20. januar, regionsrådet den 3. februar og Vækstforum den 9. marts 
2015 med henblik på godkendelse og fremsendelse til Danmarks Vækstråd. På bag-
grund af Danmarks Vækstråds høringssvar udarbejdes en tilrettet version af ReVUS, 
som godkendes af formændene forud for den offentlige høring, såfremt dette godken-
des i forbindelse med denne sag. 
 
Fase 3: Godkendelse og høring af endeligt forslag til ReVUS (marts- september 2015) 
Formændenes godkendelse af det tilrettede forslag til ReVUS forventes at ske i april, 
hvorefter den formelle offentlige høringsperiode på 8 uger følger i april-juni 2015. 
Høringsprocessen forventes designet i tæt dialog med de centrale aktører, herunder 
særligt KKR Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden. Efter høringen færdiggøres 
forslaget og forelægges til endelig godkendelse i september 2015.  


