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Et stærkt omdrejningspunkt
Den 1. februar fik regionerne et nyt redskab at arbejde med: De Regionale
Vækst- og Udviklingsstrategier. Et redskab med potentiale til at skabe
bedre sammenhæng i strategiarbejdet, lyder det fra regionerne.

Af journalist Ulf Joel Jensen
Selvom Vækst- og Udviklingsstrategien
(VUS) er et absolut jomfrueligt redskab,
må man formode at opgaverne
er forholdsvis velkendte. Der er
nemlig tale om en fusion af allerede
kendte redskaber – henholdsvis Den
Regionale Udviklingsplan og Erhvervsudviklingsstrategien, forklarer Michael
Koch-Larsen, chefrådgiver i Danske
Regioner. ”VUS er en opfølgning på
Folketingets evaluering af strukturreformen, som efterspurgte en større
synlighed og bedre sammenhæng i
vækst- og udviklingsarbejdet. Derfor
fusionerer Erhvervs- og Vækstministeriet nu de to strategier, som
hhv. regionsrådene og de regionale
vækstfora tidligere stod bag”, siger han.
Tæt og tydelig sammenhæng
”Nu får vi den første sammenhængende strategi, der rummer alle de
emner, som de forskellige parter i det
offentlige udviklingsarbejde ønsker at
prioritere”, supplerer udviklingsdirektør
Lars Vildbrad fra Region Midtjylland.
”Derfor har VUS’en i mine øjne et
meget stort potentiale. Både for
regionerne, de regionale vækstfora
– og kommunerne, som skal være
en central og aktiv partner i strategiarbejdet. Desuden skal VUS’en også
forholde sig til landsplanredegørelsen
og regeringens vækstteams, som står
bag en række nationale vækstplaner”,
siger udviklingsdirektøren.
Konkret skal VUS’en bygge på en
analyse, som regionsrådet og vækstforumet udarbejder i fællesskab.
Dermed er strategien tænkt som et tæt

samarbejde mellem region og vækstforum, men både den kommunale
planlægning og landsplanredegørelsen
er ligeledes tænkt ind i det nye
strategiværktøj.

”Den… samler nogle af
de mest interessante
udfordringer, set fra
et regionalt og lokalt
perspektiv. Derfor
bliver strategien selve
omdrejningspunktet
for et endnu stærkere
samarbejde”

endnu stærkere samarbejde mellem
alle interessenter i det kommunale og
regionale udviklingsarbejde”, forudser
Lars Vildbrad og uddyber:
”Dele af strategien vil givetvis være
direkte udviklingsrettet og sigte mod at
skabe vækst i erhvervslivet. Men andre
dele af strategien – fx omkring klima
og miljøarbejdet – vil have en mere
indirekte og langsigtet påvirkning af
erhvervslivet”.

Lars Vildbrad
Udviklingsdirektør i
Region Midtjylland

”Eftersom hensigten med den nye
strategi er at skabe en tættere og
tydeligere sammenhæng mellem de
forskellige myndigheders udviklingsarbejde, så er det skrevet eksplicit ind
i lovteksten, hvordan de enkelte strategier skal forholde sig til hinanden”,
siger Michael Koch-Larsen.
Stor tiltro til strategien
”VUS’en bliver en smeltedigel, som
samler nogle af de mest interessante
udfordringer, set fra et regionalt og
lokalt perspektiv. Derfor bliver strategien selve omdrejningspunktet for et
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Lars Vildbrad har stor tiltro til det nye
udviklingsværktøj – netop fordi det
samler og koncentrerer indsatsen.
Selvom navnet antyder det, tror han
ikke, at vækstdagsordenen kommer til at
overskygge andre væsentlige områder
inden for den regionale udvikling.
”I Region Midt er alle kommunerne enige
med regionen i, at de udfordringer, der
får størst samfundsmæssig betydning de
kommende år, bliver klimatilpasningsindsatsen sammen med arbejdet for, at
vi som samfund bliver mindre afhængig
af de fossile brændstoffer. Selvom der
bestemt er et stort erhvervsmæssigt
potentiale i begge problemstillinger,
så gemmer væksten sig så at sige på
den lange bane: I første omgang er det
det samfundsmæssige perspektiv, der
dikterer, at vi arbejder med netop de
problemer”, understreger han.
Samarbejde mellem myndigheder
Og regionen er allerede trukket i
arbejdstøjet: Region Midt har – som
den første i Danmark – fået udarbejdet
et samlet skybrudskort over samtlige
kommuner i regionen. Dette kort er
efterfølgende stillet til rådighed for
kommunernes arbejde med at lave
klimatilpasningsplaner, og tjener – ifølge
Lars Vildbrad – som et godt eksempel
på samarbejdet hen over myndighedsgrænser. Et initiativ, som regionen da
også har høstet store roser for i Kommunernes Landsforening.
”Jeg tror ikke, at forretnings- og
samfundsperspektivet behøver at

I Region Midtjylland er kommuner og
region enige om, at klimatilpasning bliver
en af de helt store udfordringer fremover. Indsatsen kræver at man samarbejder på tværs er et oplagt emne til den
kommende Vækst- og Udviklingsstrategi.
Udsnit af Skybrudskort® for Region
Midtjylland – Det første kort af den slags,
som omfatter en hel region.

udelukke hinanden. De to dagsordner
er i virkeligheden tæt forbundne: Når
eksempelvis forsyningsvirksomhederne, kommunerne og regionen i
fællesskab efterspørger nye og mere
miljørigtige løsninger, så skaber man
jo også basis for et nyt marked, der
igen vil medføre udvikling og vækst,”
siger Lars Vildbrad – og understreger,
at det i sidste ende er en politisk
opgave at prioritere, så der opstår en
fornuftig balance mellem ønsket om
vækst og den mere helhedsorienterede udvikling.

”Det er en politisk
opgave at prioritere.
Det har det sådan set
altid været – det nye
er bare, at Vækst- og
Udviklingsstrategien
kan være med til at
gøre den prioritering
endnu tydeligere”
Lars Vildbrad,
Udviklingsdirektør i
Region Midtjylland
”Det har det sådan set altid været
– det nye er bare, at Vækst- og
Udviklingsstrategien kan være med
til at gøre den prioritering endnu
tydeligere,” slutter han.
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Fakta om De Regionale Vækst- og
Udviklingsstrategier
1. februar 2014 trådte en ny lov om
erhvervsfremme i kraft. Centralt i
loven er en fusion af de Regionale
Udviklingsplaner og de Regionale
Erhvervsudviklingsstrategier, som hidtil
har været udarbejdet hver for sig af
hhv. regionsrådene og de regionale
vækstfora.
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi skal således dække meget
bredt; den favner alle områder af
den regionale udvikling – fra turisme
over uddannelse og beskæftigelse til
udvikling af byer og landområder.
Regionsrådene har - i samarbejde med
de regionale vækstfora - ansvaret for
at udarbejde de nye strategier for hver
valgperiode. Derudover foreskriver
loven, at kommunerne skal forholde
sig til Den Regionale Vækst- og
Udviklingsstrategi i deres arbejde med
planstrategien.
På samme måde er der også indtænkt
en sammenhæng til landsplanarbejdet:
På den ene side skal De Regionale
Vækst- og Udviklingsstrategier udgøre
en del af grundlaget for Landsplanredegørelsen – og på den anden side
skal strategierne også udarbejdes
under hensyntagen til landsplanlægningen.

