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Skal indeholde en redegørelse for a) de regionale vækstvilkår, b) den 

fremtidige udvikling for regionen samt c) Regionsrådets opfølgende 

handlinger 

 

Skal omfatte temaer som: infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive 

turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og 

yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur  

 

Kan omfatte: andre emner af betydning for den regionale udvikling, herunder 

grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv 

trafik m.v. 

 

Regional vækst og udviklingsstrategi 
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• For at sikre størst mulig inddragelse, ejerskab og synergier regionsrådet ansvarlig 

for, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi udvikles og udarbejdes i en 

proces, hvor allerelevante aktører inddrages, herunder kommuner, uddannelses- 

og videninstitutioner, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, kulturinstitutioner, 

organisationer, foreninger m.v.  

• Regionsrådet skal i den forbindelse orientere sig i relevante kommunale 

strategier, herunder i strategierne for kommuneplanlægningen og i 

erhvervsudviklingsstrategierne.  

• Herefter forestår regionsrådet en offentlig høring af strategien, og på den 

baggrund færdiggøres strategien og besluttes endeligt i regionsrådet. 

• Det er hensigten, at de regionale vækst- og udviklingsstrategier 

• skal udarbejdes under hensyntagen til landsplanredegørelsen, 

Proces 
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Roller: 

 

• Regionsrådet vedtager VUS’en 

• Vækstforum udarbejder de erhvervsrettede dele 

• I Midt: Vækstforum udarbejder det heleArbejdet med 

VUS’en forankres i Vækstforum og den administrative 

styregruppe for VF med mulighed for arbejdsgrupper 

• Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling 

bibeholdes 

• Partnerskabet af relevante aktører, herunder 

kommunerne 
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MIDTJYLLAND   Organisering af VUS-arbejdet 

 
Regionsrådet 

Vækstforum 

Administrativ styregruppe 

Kontaktudvalget 

Regional Udvikling 
Sekretariatsbetjening 
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MIDTJYLLAND   Redegørelse og udfordringer 

 

Vækst og velstand, befolkning, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsforhold, uddannelse/kompetencer, 

iværksætteri, innovation, globalisering 
 

Konkurrenceevne 
Udfordringer 

Redegørelse - 
regional økonomisk 

Redegørelse – 
indsatsområde specifik   

Klima 
Ressourcer 

Demografi 

…………… 

Iværksætteri 

Klima 
…………… 

…………… 
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MIDTJYLLAND   Vækst- og udviklingsstrategien 

 

Jan. – Juni 2015 

Vækst- og udviklingsstrategi 

Klimatilpasning 

Strategisk energiplanlægning……… 

Rammer og 
tidsplan 

Redegørelse og 
udfordringer 

Workshops Prioritering 

Marts – maj Maj – sept. 2014 Okt. – nov. 2014 Dec. 2014 

Udarbejdelse af vision og strategi + 
vedtagelse 

Aug. 2015 - offentliggørelse 

Eksempler på igangværende processer 
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MIDTJYLLAND   VUS og andre processer 

 

Jan. – Juni 2015 

Vækst- og udviklingsstrategi 

Klimatilpasning 

Strategisk energiplanlægning……… 

Rammer og 
tidsplan 

Redegørelse og 
udfordringer 

Workshops Prioritering 

Marts – maj Maj – sept. 2014 Okt. – nov. 2014 Dec. 2014 

Udarbejdelse af vision og strategi + 
vedtagelse 

Aug. 2015 - offentliggørelse 

Eksempler på igangværende processer 

Vækstforums  
Handlingsplan 2015 

Vækstpartner- 
skabsaftale 2014 
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