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Region Hovedstadens vision 
 

Side 2 

 

 

Hovedstadsregionen er den grønne og 

innovative metropol med høj vækst og 

livskvalitet, samt et sammenhængende 

sundhedsvæsen på internationalt topniveau. 



Mission  

Side 3 

 

 

Vi står for behandling, uddannelse og forskning 

inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen 

med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor 

vi har særlige opgaver inden for miljø, trafik, 

erhverv, uddannelse og det sociale område. 

 

 



Hvad er ReVUS? 
 

Side 4 

• En lovbunden opgave 
• regionerne skal udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi inden 1. januar 

2016.  

 

• Regionsrådet har ansvaret og skal inddrage Vækstforum 

 

• Hovedformålet med lovgivningen bag ReVUS er ”at sikre en 

sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte 

regioner” i et langsigtet perspektiv. 

 

• Region Hovedstaden betragter ReVUS som en samarbejdsaftale, der 

udmøntes i investeringsplaner 

 

• Kommunerne er afgørende for udmøntning – og dermed også for 

udarbejdelse 



Indhold 

Side 5 

• ReVUS skal indeholde en redegørelse  for den fremtidige udvikling 

for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, 

herunder  
• infrastruktur,  

• erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme,  

• uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen,  

• udvikling i byerne og yderområderne,  

• natur og miljø, herunder rekreative formål,  

• kultur samt  

• sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes 

myndigheder om udviklingsmæssige emner.  

• Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en 

udviklingsplan 

 

Desuden giver lovforslaget mulighed for, at strategien kan   
• indeholde andre emner af betydning for den regionale udvikling, herunder grøn 

omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik m.v. 

 



Den regionale 
vækst- og 
udviklingsstrategi 
 
Forslag til struktur 

Vision: 

Hovedstadsregionen er 
den grønne og innovative 
metropol med høj vækst 
og livskvalitet, samt et 

sammenhængende 
sundhedsvæsen på 

internationalt topniveau. 

Politisk målsætning: 

Ekspansive vidensmiljøer 

Sund vækst 

Mål 1  

(høj vækst) 

Mål 2 
(livskvalitet) 

Politisk målsætning: 

Grøn og innovativ 
metropol 

Grøn vækst 

Mål 1  

(høj vækst) 

Mål 2 
(livskvalitet) 

Kreativ vækst 

Mål 1  

(høj vækst) 

Mål 2 
(livskvalitet) 

Effektiv 
mobilitet 

Mål 1  

(høj vækst) 

Mål 2 
(livskvalitet) 

 

Smart vækst 

Mål 1  

(høj vækst) 

Mål 2 
(livskvalitet) 

 

 

??? 

Mål 1 

(høj vækst) 

Mål 2 
(livskvalitet) 

 

Strategiske  

temaer 

Eksekverende aktører 

M
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Værktøjer: partnerskaber, innovation, klyngedannelse, internationalisering, geografi m.v. 

Rammer for vækst 

Kompetent 
arbejdskraft 

Mål 1  

(høj vækst) 

Mål 2 
(livskvalitet) 

Administrativ målsætning: 

Stærk infrastuktur 



Fra ord til handling 

• Hvor forpligtende er vi klar til at samarbejde? 

 

• Hvor meget skal ReVUS og Fokuseret Vækstdagsorden 

overlappe? 

 

• Skal den strategiske alliance være regioner eller kommuner? 



Region Hovedstadens bidrag til vækst og udvikling 

Regionen bidrager med bl.a. 

 

• Penge 

 

• Medarbejdere 

 

• Viden 



Videre proces 

• Forår 2014 

• Formulering af strategiske temaer 

• Dialog med aktører, fx kommuner (KKR, K29), virksomheder, 

universiteter 

 

• Efterår 2014 

• Vedtagelse af temaer i Vækstforum og regionsråd 

• Dialog med aktører om udviklingsprogram (partnerskaber) 

• Høring i Danmarks Vækstråd 

 

• 2015 

• Offentlig høring 

• Vedtagelse 


