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Høringssvar vedrørende rapport fra udvalget om evalu-
eringen af kommunalreformen 
 
Økonomi og Indenrigsministeriet har den 1. marts 2013 sendt rapport fra 
udvalget om evalueringen af kommunalreformen i høring. Finansrådet har 
følgende bemærkninger til rapporten. 
 
Finansrådet er enig i, at vækstforaene stadig har en udfordring med at 
kvantificere deres resultatskabelse. På den baggrund foreslås det i rappor-
ten, at Danmarks Vækstråd udvikler en national evalueringsskabelon, som 
vækstforaene kan benytte. Finansrådet bakker op om en fælles evalue-
ringspraksis, ligesom vi mener, det er oplagt, at Danmarks Vækstråd bliver 
tillagt den koordinerende rolle. 
 
Rapporten peger også på, at koordineringen og samarbejdet mellem vækst-
foraene indbyrdes og staten bør have større opmærksomhed. Finansrådet 
mener, at det bør tilstræbes at finde den rigtige balance mellem regional 
specialisering og nationalt samarbejde. Finansrådet har i den forbindelse 
desværre måtte konstatere, at udfordringer, der burde være blevet løst na-
tionalt, er blevet løst regionalt. Eksempel herpå er adgang til risikovillig ka-
pital, hvor alle regioner, med undtagelse af Region Hovedstaden, desværre 
har valgt at oprette en regional lånefond. Den økonomiske krise har sat 
markedet for risikovillig kapital under pres, hvilket naturligt nok har ført til 
diskussioner og løsningsforslag i alle regioner. Internationale rammevilkår 
kan dog ikke påvirkes regionalt, hvorfor Finansrådet i alle tilfælde har ar-
gumenteret for behovet for nationale tilgange til internationale udfordringer. 
 
Vi mener grundlæggende, at koordineringen og videnspredningen mellem 
de seks vækstfora bør styrkes, idet regionerne deler mange udfordringer. 
Eksempelvis inden for uddannelse, overførsel af viden fra universiteterne til 
især SMV’er, adgang til risikovillig kapital m.m. Dette bør naturligvis ske 
med respekt for de regionale forskelle, men det er vores opfattelse, at regi-
onerne vil kunne drage nytte af i højere grad at samarbejde om projekter.  
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Endeligt vil vi gerne bemærke, at en forudsætning for fremadrettet at fast-
holde erhvervsrepræsentanternes engagement i vækstforaene er, at disse 
primært skal forholde sig til erhvervsudvikling. Dertil er det væsentligt, at 
erhvervsrepræsentanterne oplever, at de har en reel indflydelse. 
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