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Danmarks Vækstråd har modtaget Bornholms Vækstforums udkast til erhvervsudviklingsstrategi i høring.
Danmarks Vækstråd finder det positivt, at strategiudkastet stadig fokuserer på de styrker, som øen besidder inden for fødevarer og turisme, og at
der er fokus på en række konkrete initiativer.
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Rådet har tidligere fremsendt høringssvar om udkast til strategien til
Bornholms Vækstforum. Vækstforum har efterfølgende fremsendt redegørelse for, hvilke af rådets anbefalinger til de erhvervs- og vækstrettede
dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som vækstforum har
valgt ikke at følge.
Vækstforum har valgt ikke at følge én anbefaling:
 at det overvejes, om det strategiske forretningsområde ”produktionsog servicevirksomheder og iværksættere” skal fokuseres.
Danmarks Vækstråd anerkender, at Bornholm har brug for at sikre, at der
er plads til at understøtte vækstvirksomheder i uforudsete nicheområder,
men mener fortsat, at dette med fordel kunne udbygges med konkretisering af ydelsestilbuddene.
Vækstforum har delvist fulgt følgende anbefalinger:
 at målene med fordel kan være 2018-mål med henblik på at kunne
undersøge målopfyldelsen i forbindelse med udarbejdelsen af en ny
strategi i 2018.
Rådet tager til efterretning, at Bornholms Vækstforum vil gøre status på
fremdriften i strategien i forbindelse med overgangen til en ny funktionsperiode 2017/18, hvilket kan danne grundlag for en eventuel revision af
erhvervsudviklingsstrategien.



at effektkæden bag den beskrevne jobeffekt udfoldes
at strategiudkastet udbygges med øget fokus på resultatorientering og
effekter, der kan medvirke til at sætte yderligere retning på den strategiske indsats
I den nye version af strategien er beskæftigelsesmålet yderligere specificeret, ligesom der er indført et nyt mål om, at der sker en stigning på minimum 36 pct. af virksomheder, der har organisatoriske ressourcer til
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vækst. Samtidig er strategiens afsnit om resultatorientering udbygget og
konkretiseret. Danmarks Vækstråd anerkender det øgede fokus på resultatorientering og effekter, men finder dog stadig et behov for yderligere
kvantificering af strategiens mål. Endvidere finder rådet fortsat behov for,
at argumentationen for den beskrevne jobeffekt udbygges, så de kritiske
antagelser, der ligger til grund for den beskrevne vækst tydeliggøres, idet
rådet vurderer, at målene er meget ambitiøse.


at det udfoldes, hvordan man vil søge at skabe vækst og arbejdspladser via de tværgående indsatser.
 at de strategiske krydsfelter mellem forretningsområder og tværgående hensyn udfoldes.
Danmarks Vækstråd tager til efterretning, at indsatsen for social inklusion
sker i sammenhæng med de øvrige indsatser for at øge jobskabelse, opkvalificering, innovation og iværksætteri på Bornholm, samt indsatsen for
at grøn innovation udfoldes i en revideret strategi for Bright Green Island.


at strategien i højere grad beskriver indsatser for øget sammenhæng
mellem uddannelse, beskæftigelses- og erhvervsudvikling.
Endelig tager Danmarks Vækstråd ligeledes til efterretning, at der vil være fokus på en bedre sammenhæng mellem uddannelse, beskæftigelse og
erhvervsudvikling i de årlige handlingsplaner, som vækstforum vil udarbejde.
Rådet vil samlet set gerne kvittere for, at en del af rådets bemærkninger
er blevet fulgt helt eller delvist i nærværende udkast og kan således med
ovenstående bemærkninger bakke om den fremlagte strategi.
Med venlig hilsen

Conni Simonsen
Næstformand

