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Til: Erhvervs- og vækstudvalget, miljø- og trafikudvalget, forret-
ningsudvalget samt regionsrådet i Region Hovedstaden 

Baggrund og proces for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
 
Lovgrundlag 
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. Regionsrådet skal, med bidrag fra Vækstforum, vedtage en regional vækst- og 
udviklingsstrategi, 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 som grundlag for udmøntning af midler 
ReVUS danner det strategiske grundlag for udmøntning af både regionale udviklings-
midler 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 Hoved-
stadsstrategien. 
 
Forudgående politisk proces 
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 regionale udfordringer blev drøftet. 
Endvidere er diskussionsoplægget blevet præsenteret for erhvervs- og vækstudvalget 
og miljø-og trafikudvalget den 26. august 2014 og forelagt Vækstforum den 29. sep-
tember 2014. 


