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1. Velkomst og orientering
Formand Lars Nørby Johansen bød velkommen til dagens møde og præsenterede dagsordenen, orienterede om afbud mv.
2. Godkendelse af referat af 29. møde i Danmarks Vækstråd (B)
Der var ingen bemærkninger til referatet.
3. Orientering fra departementschefen (O)
Departementschefen gav en kort orientering om aktuelle sager siden sidst,
herunder om EU’s vækstdagsorden. Endvidere blev orienteret om den afholdte konference ”Shaping the strategy for tomorrow’s production” den 27.
februar 2015 og det fortsatte arbejde med produktionspanelet.
4. Høring af ReVUS – Hovedstaden (B)
Vækstforumformand Sophie Hæstorp Andersen præsenterede Vækstforum
Hovedstadens udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Efterfølgende forelagde de to tovholdere Lars Nørby Johansen og Kent Petersen deres bemærkninger til strategien, hvorefter rådet kom med opfølgende bemærkninger.
Rådets samlede bemærkninger vil fremgå af det høringssvar, der sendes til
Vækstforum Hovedstaden som opfølgning på drøftelsen i henhold til Danmarks Vækstråds opgaver i lov om erhvervsfremme og regional udvikling.
Høringssvaret skal efterfølgende besvares af Vækstforum efter et følg-ellerforklar-princip.
5. Drøftelse af indsatser på tværs af regioner
LB Analyse har i efteråret 2014 gennemført en analyse af den regionale arbejdsdeling. Analysen havde til formål at indsamle viden om de regionale
vækstforas igangværende samarbejdsprojekter (samarbejdets omfang, effekt
af forskellige typer af samarbejder mv.) samt at give en vurdering af, hvor
det giver merværdi at samarbejde, hvilke eventuelle barrierer, der er for at
øge samarbejdet, samt foreslå modeller for fælles finansiering på tværs af
regioner.
Der var enighed i Rådet om, at der er potentialer i samarbejder, som i højere
grad bør udnyttes, samtidig med der fastholdes en respekt for de regionale
kendetegn.
Det blev aftalt, at sekretariatet til næste møde kortlægger, hvilke områder,
der går på tværs af regionerne med udgangspunkt i de præsenterede ReVUS’er, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse af mulige samarbejder fremadrettet. Analysens anbefalinger kan inddrages heri.
Det blev endvidere bemærket, at regionerne ikke kun skal koordinere internt,
men også i forhold til det statslige og kommunale niveau.
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6. Rammer for evalueringsset-up
I henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling er Danmarks
Vækstråd tildelt en opgave med at udarbejde en fælles ramme for evaluering, herunder en model for benchmarking af erhvervsindsatsen på tværs af
vækstfora. Det skal sikre grundlaget for en stærk evalueringspraksis og gøre
det nemmere at sammenligne resultaterne af vækstforas indsatser. Dette vil
på sigt være med til at skabe et bedre grundlag for at prioritere, hvilke projekter der skal igangsættes og forventes at øge effekten af erhvervsudviklingsmidlerne. Endvidere er Danmarks Vækstråd tillagt at udarbejde en
ramme for evaluering af de regionale vækstforaenes indsatser for yderområderne.
Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann præsenterede oplæg til
evalueringsramme og indstillede over for rådet, at Danmarks Vækstråd:
 tilslutter sig at evalueringsrammen opbygges om fire principper for projekter prioriteret af de regionale vækstfora: Solide effektkæder, Systematisk opfølgning på succeskriterier, Etablering af en fælles evalueringspraksis og Læring på tværs af regionerne
 godkender forslag til udmøntning af de fire principper, herunder, at evalueringskriterierne som udgangspunkt systematisk anvendes på strukturfondsprojekter, der modtager et EU-tilskud over 2 mio.
 godkender forslag til løbende drøftelse i rådet, herunder én gang årligt
præsenteres for og drøfter hovedresultaterne fra registerbaserede effektmålinger og fra de fælles eksterne evalueringer
Rådet tilkendegav støtte til ovenstående, der dermed blev vedtaget.
Der er endvidere udarbejdet forslag til evalueringsramme for yderområdeindsatsen. Evalueringen af yderområdeinitiativerne baseres på de samme fire
evalueringsprincipper som fremgår ovenfor. Evalueringen af yderområdestrategierne supplerer evalueringen af initiativerne ved at vurdere, om forskelle i resultaterne på projektniveau kan forklares med forskelle i det strategiske fokus, som vækstforaene har valgt. Således blev det indstilles over
for rådet, at:
 yderområderne defineres på samme måde som i strukturfondsprogrammerne 2014-2020. Evalueringen vil dermed omfatte 23 kommuner og 27 småøer.
 yderområde-initiativer omfatter a) initiativer med et særligt yderområde-fokus og b) initiativer, der kommer yderområderne til gavn, selv
om initiativerne er målrettet et bredere geografisk område.
 evalueringen af yderområdestrategierne supplerer evalueringen af initiativerne ved at vurdere, om eventuelle forskelle i resultaterne på projektniveau kan forklares med forskelle i det strategiske fokus, som vækstforaene har valgt
 at DVR opfordrer til en dialog med de regionale vækstfora-sekretariater
om – ud over strukturfondsprojekterne – systematisk at identificere og
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registrere øvrige regionale initiativer, som måtte påvirke yderområderne,
herunder initiativer finansieret af regionale udviklingsmidler.
Rådet tilkendegav ligeledes støtte til ovenstående, der dermed blev godkendt. Det blev dog bemærket fsva. sidste punkt, at dialogen med de regionale vækstfora skal igangsættes.
Til orientering fremsendes slides fra Anders Hoffmann præsenteret på mødet.
7. Eventuelt
Formanden oplyste, at næste møde, som også tidligere meldt ud, afholdes d.
18. juni.

