
Beslutningssag: Vedtagelse af handlingsplan for den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi – Regionale løsninger på regionale udfordringer 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionsrådet skal med inddragelse af Vækstforum udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I 
henhold til Lov om erhvervsfremme skal strategien indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil 
foretage som opfølgning på strategien. Der er derfor udarbejdet et forslag til en handlingsplan for 2015-2016. 
  
I handlingsplanen indgår 10 fælles kommunale-regionale initiativer, som det foreslås, at der i første omgang 
fokuseres på i implementeringen af ReVUS. Initiativerne er udarbejdet i tæt dialog mellem alle 29 kommuner i 
regionen og Region Hovedstaden. 
  
Erhvervs- og vækstudvalget har ansvaret for den samlede vækst- og udviklingsstrategi, mens miljø- og trafikudvalget 
har særlig faglig interesse i effektiv og bæredygtig mobilitet samt Grøn og Smart Vækst. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
at vedtage handlingsplanen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (bilag 1). 

POLITISK BEHANDLING 

Anbefalet 
  
Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) skal realiseres gennem fokuserede investeringer inden for de 
to rammevilkår; Effektiv og bæredygtig mobilitet samt Kompetent arbejdskraft og internationalisering og inden for de 
fire strategiske væksttemaer: Sund, Grøn, Kreativ og Smart Vækst.  
  
Handlingsplanen viser, hvordan strategien realiseres i 2015-2016. Det sker på tre måder, der er overlappende:  

l Der sættes en fælles politisk dagsorden mellem kommuner og regioner, om væksttemaerne og 
rammevilkårene,  

l udvikling og innovation integreres i højere grad i driften, og  

l der igangsættes strategiske udviklingsprojekter.  

Hovedfokus i handlingsplanen er store strategiske udviklingsprojekter, der igangsættes sammen med kommunerne 
og andre parter. 
  
Fælles udviklingsprojekter på tværs af kommuner og region 
Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden om implementering af ReVUS bygger på et fælles 
ønske om at skabe en ny måde at udvikle strategiske initiativer på, hvor begge parter inddrager hinanden fra 
begyndelsen og i samarbejde udformer fælles indsatser. Målet er at skabe blivende forandringer, der skaber værdi 
for borgere og erhvervsliv. 
  
I dialogen mellem kommunerne og Region Hovedstaden er der blevet udarbejdet forslag til 10 større fælles 
initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af ReVUS. De 10 forslag til fælles initiativer, 
grupperet under de to rammevilkår samt de fire strategiske væksttemaer, er: 



  
Effektiv og bæredygtig mobilitet 

1. Grøn mobilitetsplanlægning 

Kompetent arbejdskraft og internationalisering 

2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020 

3. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne 

Sund vækst 

4. Copenhagen Science Region 

5. Copenhagen Healthtech Cluster 

Grøn vækst 

6. Klimatilpasning 

Kreativ vækst 

7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 

8. Kommercialisering af de kreative erhverv 

Smart vækst 

9. Copenhagen Wifi – mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 

10. Udvikling af fælles data-hub 

Initiativerne er beskrevet nærmere i vedlagte udkast til handlingsplan bilag 1. 
  
I den forudgårnde proces har Kommunekontaktråd Hovedstaden og Region Hovedstaden sammen gennemførte en 
administrativ høring i alle kommuner med henblik på at udvikle fælles initiativer, der skulle implementere ReVUS. 18 
af de 29 kommuner har afgivet forslag, og der er i alt indkommet 140 forslag til initiativer. Desuden har universiteter 
og erhvervsorganisationer indsendt forslag. Forslagene er i samarbejde med kommunaldirektørkredsen 
kondenseret ned til de 10 ovenstående større strategiske initiativer. 
  
For at skabe en åben proces i udformningen og implementeringen af initiativerne, har der for hvert initiativ været 
nedsat en faglig arbejdsgruppe, der skulle kvalificere beskrivelserne, og hvor alle relevante parter har haft mulighed 
for at byde ind. Afslutningsvis er initiativerne blevet drøftet med borgmestrene for de 29 kommuner på et møde i 
kommunekontaktudvalget den 20. august 2015. Ved mødet blev der tilkendegivet støtte til initiativerne. 
  
Initiativerne i handlingsplanen finansieres fra regionens side via den pulje på 40 millioner kroner årligt, som 
regionsrådet i budget 2015–2018 har afsat til ReVUS. Regionsrådet vil blive forelagt særskilte bevillingssager for de 
enkelte initiativer. I 2015 er der brugt 1 mio. kr. i forbindelse med udviklingen af ReVUS (anvendt til bl.a. afholdelse 
af borgeraktiviteter, dialogmøde med kommuner, virksomheder og organisationer, layout, tryk mv.), og regionsrådet 
forelægges bevillingssager for de resterende 39 millioner kroner inden årets udgang. 
  
Erhvervs- og vækstudvalget, miljø- og trafikudvlaget, regionsrådet og Vækstforum vil modtage en årlig status over de 
fælles initiativer. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 



KOMMUNIKATION 

Administrationen vurderer, at der kan skabes mest synlighed omkring strategien ved en lancering målrettet pressen. 
resselanceringen vil ske i samarbejde med øvrige regionale aktører og vil blandt andet fokusere på de initiativer, 
som region, kommuner og andre aktører i fællesskab vil igangsætte for at implementere strategien. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges parallelt i miljø- og trafikudvalget den 8. september 2015, for de punkter som falder under miljø- 
og trafikudvalgets ressort. Sagen forelægges forretningsudvalget den 5. oktober 2015 og regionsrådet den 9. 
oktober 2015. 
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