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Baggrund
Region Sjælland har i samarbejde med Vækstforum Sjælland udarbejdet
udkast til en regional vækst- og udviklingsstrategi. Danmarks Vækstråd
skal derfor i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling afgive høringssvar om de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien.
Vækstforum er forpligtet til enten at gennemføre Danmarks Vækstråds
anbefalinger eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor en anbefaling i givet fald ikke gennemføres (”følg eller forklar-princippet”). Danmarks Vækstråd høres ligeledes om det endelige
udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, når den sendes i offentlig høring af regionsrådet.
Høringssvar
Danmarks Vækstråd skal indledningsvis takke vækstforumformand Jens
Stenbæk for præsentation i rådet den 12. september 2014 og for en konstruktiv drøftelse af det foreliggende udkast til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi. Rådets bemærkninger og anbefalinger i forhold til de
erhvervs- og vækstrettede dele af udkast til strategi fremgår nedenfor.
Overordnede bemærkninger
Danmarks Vækstråd finder overordnet strategiudkastet ambitiøst, fokuseret og sammenhængende. Det er således rådet opfattelse, at strategiudkastet på en række nøgleparametre er væsentligt bedre end den tidligere regionale erhvervsudviklingsstrategi fra 2011. Rådet finder det ligeledes
positivt, at strategiudkastet er udarbejdet med tæt inddragelse af de parter,
der er repræsenteret i Vækstfora.
Struktur
Danmarks Vækstråd mener, at det er vigtigt, at det fremgår af strategien,
at der ligger et solidt analytisk og erfaringsbaseret grundlag til grund for
de strategiske valg og fravalg, der er taget. Det vil gøre det nemmere og
klarere for en bredere kreds at forstå og forholde sig til prioriteter og indsatsområder mv. i strategien.
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Rådet skal derfor anbefale:
 at det analytiske grundlag for strategien i relevant omfang beskrives,
herunder erhvervsstruktur, internationaliseringsgrad, adgang til arbejdskraft, pendling mv.
 at de forudgående erfaringer, der ligger til grund for den valgte strategiske indsats, beskrives.
Der kunne med fordel tages udgangspunkt i de bemærkninger Region
Sjælland har udarbejdet som svar på Danmarks Vækstråds opmærksomhedspunkter1.
Vision
Rådet finder det positivt, at Region Sjællands vision tager et klart afsæt i
de regionale karakteristika, herunder de store anlægsinvesteringer og
nærheden til hovedstadsregionen.
Målsætninger
Strategien opstiller 10 konkrete målsætninger, der skal sætte retning på
Region Sjællands indsats for vækst og erhvervsudvikling de kommende
år. Rådet finder generelt de opstillede målsætninger relevante, ambitiøse
og realistiske.
Rådet lægger dog vægt på, at det nøje overvejes om de foreslåede målsætninger er realistiske og afspejler det økonomiske handlingsrum og øvrige rammer, der ageres inden for, samt at der er en god sammenhæng
mellem de opsatte målsætninger og strategiens indsatser mv.
Endvidere finder rådet, at det er vigtigt, at de mål der sættes, kan monitoreres løbende og at det er muligt ved strategiens udløb at kunne afgøre,
hvorvidt de opsatte målsætninger er indfriet.
Rådet skal desuden fremhæve vigtigheden af, at de mål der opsættes ikke
får karakter af procesmål, hvor målopfyldelsen fokuserer på handling i
stedet for resultater.
Desuden betoner rådet vigtigheden af samarbejde på tværs af vækstfora,
således at konkrete indsatser i bedst muligt omfang koordineres.
Endelig skal rådet fremhæve, at det er vigtigt, at der er fokus på regionens
yderområder. Der skal i den forbindelse henvises til lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 10, stk. 3 samt lovbemærkninger hertil,
hvor det fremgår, at indsatsen for yderområder skal beskrives i strategien
for at sikre vækst og udvikling i hele regionen.
Rådet skal derfor anbefale:
1

Baggrundsnotat udarbejdet af Region Sjælland som svar på Danmarks Vækstråd opmærksomhedspunkter er vedlagt som bilag.
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 at strategien i højere grad beskriver, hvordan man vil opnå de opsatte





mål,(jf. de finansielle rammer, der er til rådighed for regional vækst
og erhvervsudvikling i Region Sjælland).
at der opereres med 2018-mål fremfor 2020-mål for at kunne måle på
målopfyldelse ved strategiens udløb i 2018
at målet om ressourceeffektivitet omformuleres, så der i stedet sættes
måltal på opnået ressourcebesparelse i et vist antal virksomheder,
fremfor indsats for ressourceeffektivitet i et vist antal virksomheder.
at den strategiske indsats for udviklingen af yderområderne i Region
Sjælland udfoldes.
at strategien i højere grad har mål om at sikre koordinering med andre
regioners indsats

Principper
Strategien beskriver seks principper, som skal være styrende for arbejdet
med vækst og erhvervsudvikling i regionen. Rådet bakker generelt op om
principperne, herunder sammenhæng, samarbejde og fokus i indsatsen
samt effektskabelse.
Temaer
Strategien har fokus på fire udvalgte erhvervsområder og Danmarks
Vækstråd finder, at disse fire brancher (fødevarer, bygge- og anlæg, logistik- og transport samt bioøkonomi) afspejler områder, hvor regionen
formentlig har de største erhvervsmæssige styrker. Rådet finder dog samtidigt, at baggrunden for valg af disse brancher kan beskrives og begrundes tydeligere i strategien.
Endvidere lægger rådet vægt på, at strategien har fokus på, hvordan kompetenceindsatsen kan hænge bedre sammen med erhvervsudviklingen for
at sikre regionens virksomheder adgang til medarbejdere med relevante
kompetencer, bl.a. ved løft af ufaglærte til faglærte, ved øget efteruddannelse og opkvalificering eller ved at flere tager en videregående uddannelse.
Dette skal især ses i forbindelse med de store anlægsprojekter i regionen. I
tilknytning hertil opfordrer Danmarks Vækstråd til, at sociale klausuler
anvendes med forsigtighed, men opfordrer samtidig til at fastholde fokus
på at sikre praktikpladser med henblik på at sikre faglært arbejdskraft i
regionen og generelt sikre, at arbejdskraftudbuddet matcher fremtidens
erhvervsstruktur.
Danmarks Vækstråd lægger endelig vægt på, at der er sammenhæng og
kritisk masse i erhvervsindsatsen og er derfor bekymret for, at man ved
oprettelsen af en række nye centre til varetagelse af indsatsen for vækstiværksættere, som foreslået i strategien, lægger nye lag på det eksisterende erhvervsfremmesystem i stedet for at samle indsatsen.
Danmarks Vækstråd skal derfor anbefale:
 at strategien i højere grad beskriver de fire valgte brancher, herunder
deres betydning for vækst, erhvervsudvikling og jobskabelse i regionen.
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at strategien i højere grad beskriver indsatser for øget sammenhæng
mellem uddannelse, beskæftigelses- og erhvervsudvikling
at der ikke opbygges nye centre, der har overlap i deres formål med
den eksisterende indsats for erhvervsfremme i regi af fx den kommunale erhvervsservice eller i de regionale væksthuse.

Med venlig hilsen
Lars Nørby Johansen
Formand

