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Høringssvar til evaluering af Kommunalreformen  

 

Med lov om erhvervsfremme Bornholms Regionskommune fik med lov om erhvervsfremme mulighed for 

at etablere sit eget vækstforum på lige fod med de fem regioner. Den mulig-

hed tog Bornholm til sig og har siden 1. april 2006 haft et vækstforum. 

Vi har derfor med interesse læst evalueringen af Kommunalreformen på det 

regionale udviklingsområde, herunder specielt evalueringen af de regionale 

vækstforas indsats.  

 

Det er vores klare vurdering, at det har været en fordel for Bornholm at have 

et ”lokalt” vækstforum - frem for at vi havde været en del af Region Hoved-

stadens vækstforum. 

I et tæt samarbejde mellem øens politikere, erhvervsliv og videninstitutioner 

har Bornholms Vækstforum 1) formuleret øens erhvervsudviklingsstrategi, 2) 

overvåget øens vækstvilkår, og 3) varetaget indstillingsretten over EU’s struk-

turfondsmidler og de regionale udviklingsmidler til brug for udviklingsinitia-

tiver på erhvervsområdet.   

 

Vi er enige i de identificerede udfordringer, der er nævnt i evalueringen, dels 

omkring effekten af indsatsen og dels omkring det administrative arbejde. 

 

Vi har en udfordring med at kvantificere resultatskabelsen af de indsatser, vi 

iværksætter. Det skyldes især, at projekterne er af forskellig karakter, hvor 

tidsrummet for den forventede effekt i visse projekter måske først har en 

effekt flere år efter projektets afslutning, fx de projekter, der går mod forbed-

ring af rammevilkår. Bornholms Vækstforum har løbende fulgt op på de pro-

jekter, der er indstillet tilskud til, og har netop iværksat et arbejde, der vil 

samle op på samtlige iværksatte projekter. 
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Udfordringen, med at der er tilknyttet et stort administrativt arbejde til vækst-

foraene, er også bekendt på Bornholm. Vi mener dog, den grundige sekreta-

riatsbetjening er nødvendig for bl.a. at sikre bedst mulig implementering af 

erhvervsudviklingsstrategien, for at sikre en kvalificering af projektansøgnin-

gerne, og ikke mindst for at sikre koordinationen mellem øens erhvervs-

fremmeaktører. Dertil kommer, at der er omfattende sagsbehandling vedrø-

rende specielt støtteberettigelses- og medfinansieringsregler for EU-midlerne. 

Vi imødeser gerne en forenkling af de administrative procedurer i kommende 

strukturfondsprogrammer fra 2014-2020 

 

De nævnte udfordringer er der løbende blevet arbejdet – og arbejdes der 

fortsat på at forbedre i et samarbejde med de øvrige vækstfora og i et samar-

bejde med Erhvervsstyrelsen.  

 

Vi vil afslutningsvis endnu engang understrege betydningen af, at Bornholm 

fortsat har eget Vækstforum med de kompetencer, det giver, og at de i evalu-

eringsrapporten nævnte udfordringer er bekendte, og at vi gerne bidrager 

med at få dem løst. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Lars Nørby Johansen              /        Winni Grosbøll 
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