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UDMØNTNING AF DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN 2012 

Ny organisering af administrative grupper 

 

Baggrund 

I forbindelse med vedtagelse af den regionale udviklingsplan besluttede regionsrådet 

en organisering for udmøntning, der bestod i tre administrative grupper samt admini-

strativt klimaforum. De tre administrative grupper består af tre kommunale repræsen-

tanter på kommunal- eller fagdirektørniveau samt tre til fire regionale repræsentanter. 

Administrativt klimaforum består af fem kommunale repræsentanter samt tre regiona-

le repræsentanter. 

 

Organiseringen ønskes revideret for at skabe et tydeligere fokus på en stærk sammen-

hæng mellem indsatserne og styrke det tværgående element i udmøntningen af den re-

gionale udviklingsplan. 

 

Forslag til ny organisering af udmøntningen af den regionale udviklingsplan 

Det foreslås, at organiseringen ændres, så den fremover kommer til at centreres om-

kring én administrativ gruppe. 

 

Årligt statusmøde mellem Vibeke Storm Rasmussen og Steen Christiansen 

Fastholdes fra den oprindelige beslutning om organisering af udmøntningen og sikrer 

koordination på politisk niveau mellem regionsrådet og KKR. 

 

Administrativ gruppe for RUP 

Den nye, tværgående administrative gruppe skal skabe sammenhængende fokus på 

tværs af temaerne i den regionale udviklingsplan. Dens primære opgave er at følge op 

på udmøntningen af RUP gennem implementering af handlingsplanens initiativer og 

understøtte kommunikationen med det politiske niveau.  

 

Den administrative gruppe skal sikre fremdriften i udmøntningen af RUP ved løbende 

at prioritere handlingsplanens indsatser. Desuden skal gruppen inden for udvalgte om-

råder indsamle og vurdere kommunernes indsatser i forhold til at bidrage til målene i 
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den regionale udviklingsplan. Hensigten er at sikre flere fokuserede indsatser og med-

virke til videndeling mellem regionale og kommunale projekter. I den forbindelse er 

det vigtigt at vurdere, hvor det kan være hensigtsmæssigt at skabe tættere og koordine-

ret samarbejde på udvalgte områder. 

 

Den administrative gruppe foreslås at mødes to gange årligt med første møde i efter-

året 2013. Møderne tilrettelægges som temadrøftelser, hvori der kan indgå eksterne 

oplægsholdere.  Det foreslås, at den består af koncerndirektør Kim Høgh fra Region 

Hovedstaden samt 1-2 kommunaldirektører og 1-2 fagdirektører for hvert af RUP’ens 

områder. De kommunale repræsentanter udvælges af KKR. 

 

Samarbejdsfora 

Der kan nedsættes samarbejdsfora, der fokuserer på konkrete dele af handlingsplanen 

løbende, fx når der skal igangsættes nye initiativer. Samarbejdsforaene kan sammen-

sættes forskelligt alt efter hvilke aktører, der er relevante i den konkrete sammenhæng. 

Således kan deltagerne både være regionale og kommunale embedsmænd, men også 

repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, interesseorganisationer eller 

vidensinstitutioner kan være relevante samarbejdspartnere. 

 

Administrativt klimaforum vil fortsætte som hidtil, hvor det har varetaget udmøntnin-

gen af den fælles regionale/kommunale klimastrategi, og kan betragtes som et af sam-

arbejdsforaene. Ligeledes kan arbejdsgruppen for en fokuseret vækstdagsorden betrag-

tes som samarbejdsforum, og der ønskes igangsat et samarbejdsforum på uddannel-

sesområdet. 

 

Samarbejdsforaene kan alt efter det konkrete behov udvikle, deltage i og følge konkre-

te initiativer som bidrager til udmøntningen af RUP. Kortlægning af Region Hoved-

stadens samarbejde med kommunerne viser, at samarbejdet fungerer mest optimalt, 

når der samarbejdes om konkrete opgaver med fælles forståelse af mål og indhold. 

Samarbejdsforaene vil netop bidrage til at sikre dette gennem samarbejde om konkrete 

initiativer. 

 

Samarbejdsforaene afrapporterer til den administrative gruppe for RUP og nedsættes 

af Region Hovedstaden. Afrapporteringen sker for at den administrative gruppe kan 

sikre tværfaglighed samt at den samlede udmøntning af RUP sker som planlagt. 

 

Samarbejdsforaene nedlægges, når det enkelte initiativ ikke længere har behov fo-

rummet. 
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Fig. 1: Organisering af udmøntning af den regionale udviklingsplan. 


