
 
 

 

 Center for Regional 
Udvikling 
 
 
 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Telefon +45 38 66 50 00 
Direkte 38 66 55 38 

Web www.regionh.dk 
  

EAN-nr: 5798001686327  
Journal nr.: 14003529 
 
Dato: 3. november 2014 
 

 

 

 

Til: Regionsrådet 

Orientering om ændring af proces for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
 
Folketinget har i februar 2014 vedtaget en lovændring, som betyder, at regionerne skal 
udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (kaldet ReVUS) inden 1. januar 
2016. Administrationen har tidligere forelagt regionsrådet en tidsplan, hvoraf det 
fremgik, at ReVUS kunne godkendes af regionsrådet i juni 2015. Denne proces er æn-
dret af hensyn til behandlingen i Danmarks Vækstråd. 
 
Ændret tidsfrist for lovpligtig høring i Danmarks Vækstråd 
Det er lovpligtigt, at ReVUS sendes i høring i Danmarks Vækstråd. Hidtil har det væ-
ret udmeldt af Danmarks Vækstråd, at Region Hovedstadens ReVUS blev behandlet 
den 11. december 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet har nu bedt om at behandle 
ReVUS den 12. marts 2015. Dette skal ske for at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at 
behandle hver enkelt ReVUS grundigt. Den tidsmæssige konsekvens i forhold til den 
endelige vedtagelse af ReVUS i regionsrådet vil være, at vedtagelsen rykkes fra juni 
til den 22. september 2015.  
 
Ændret procesplan for forslag til ReVUS 1.0 
Administrationen har været i dialog med en lang række parter omkring udviklingen af 
ReVUS. Der har været afholdt møder med kommuner, virksomheder, organisationer 
og universiteter. På baggrund af denne dialog udarbejder administrationen forslag til 
ReVUS 1.0, der kan sendes i høring i Danmarks Vækstråd. Forslag til ReVUS 1.0 og 
dialogaktiviteter i den offentlige høringsfase vil blive forelagt erhvervs- og vækstud-
valget og miljø- og trafik-udvalget den 20. januar 2015, regionsrådet den 3. februar 
2015 samt Vækstforum den 9. marts inden afsendelse til Danmarks Vækstråd.  
 
Den videre proces 
Arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi er inddelt i tre faser: 
 

• Fase 1: Udarbejdelse og drøftelse af diskussionsoplæg (august - september 
2014) 
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• Fase 2: Udarbejdelse og drøftelse af første forslag til ReVUS (oktober 2014 - 
februar  2015) 

• Fase 3: Godkendelse og høring af endeligt forslag til ReVUS (marts - septem-
ber 2015) 

 
Baggrund  
Regionsrådet skal, med bidrag fra Vækstforum, vedtage en regional vækst- og udvik-
lingsstrategi, som skal indeholde en: 
 
”redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale 
vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklu-
siv turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udvikling i byerne og yderområ-
derne, natur og miljø, herunder rekreative formål, kultur samt sammenhængen med 
regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udvik-
lingsmæssige emner. Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi inde-
holde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning 
på strategien”. 
 
Ud over de nævnte temaer kan strategien indeholde andre emner af betydning for den 
regionale udvikling, herunder grøn omstilling, klimatilpasning, kollektiv trafik eller 
andre emner, der er relevante i Region Hovedstaden. 
 
ReVUS bliver det strategiske grundlag for udmøntning af regionale udviklingsmidler 
og EU-strukturfondsmidler i de kommende år. Strategien skal forholde sig til nationale 
strategier og kommunernes planlægning, hvorfor der er lagt vægt på en tæt kobling til 
fx Copenhagen-samarbejdet, regeringens Vækstpartnerskaber og Hovedstadsstrategi-
en. 
 
Arbejdet med ReVUS blev igangsat efter en orientering af Vækstforum den 23. april 
2014, erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget den 29. april 2014 og 
regionsrådet i Region Hovedstaden den 13. maj 2014, hvor de overordnede rammer 
for indhold og proces blev forelagt. Der blev desuden afholdt seminar med Vækstfo-
rum Hovedstaden om ReVUS den 25. juni, hvor de regionale udfordringer blev drøf-
tet. Endvidere er diskussionsoplægget blevet præsenteret for erhvervs- og vækstudval-
get og miljø-og trafikudvalget den 26. august 2014 og forelagt Vækstforum den 29. 
september 2014. 
 
 


