Høringssvar vedr. evaluering af kommunalreformen
Vækstforum Sjælland har, siden det blev nedsat, haft stor fokus på at
skabe de bedste betingelser for vækst i Region Sjælland under de særlige regionale forhold, som findes her i regionen. Derfor hilser Vækstforum Sjælland også konklusionerne i evalueringen af kommunalreformen velkomne.
Vi kan således med tilfredshed konstatere, at vækstforaenes arbejde,
samt den udvikling som erhvervsudviklingsstrategierne har gennemgået, i retning af en mere fokuseret vækst- og effektorienteret strategi,
anerkendes.
Det er endvidere positivt, at evalueringen konkluderer, at det langt hen
ad vejen er lykkedes at indfri målet om en enstrenget og mere sammenhængende indsats på erhvervsområdet. Det fremgår dog af evalueringen, at der generelt kan være et behov for at styrke sammenhængen
mellem den statslige, regionale og kommunale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Det er Vækstforum Sjællands vurdering, at den stadigt
mere fokuserede Vækstpartnerskabsaftale er et godt redskab - om end
det kunne være enklere og mindre bureaukratisk - til at styrke sammenhængen mellem den statslige, regionale og kommunale indsats for
vækst og erhvervsudvikling. Den nationale symbiosesatsning er et eksempel herpå. Endvidere er der taget initiativ til et samarbejde omkring
en fokuseret vækstdagsorden for den funktionelle hovedstad.
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Regionalt har Vækstforum Sjælland også i stigende grad, koordineret
vækstindsatsen. Siden strukturreformen har vi oplevet en stærkere og
stærkere forankring af Vækstforums arbejde i regionen. Eksempelvis
har kommunerne i regionen tilsluttet sig, at Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er udgangspunkt for deres strategier og der er udarbejdet en samarbejdsaftale om ”Fremtidens erhvervsservice”, hvor samtlige kommuner og Vækstforum er enige om at udvikle og styrke regionens samlede erhvervsservice. Ligesom der er en fælles turismestrategi,
fælles klimastrategi og et stærkt fælles arbejde på tværs af alle organisationer omkring kompetenceudvikling.
Endelig arbejdes der på at skabe en tæt sammenhæng mellem Vækstforums erhvervsfremmeindsats og Regionsrådets indsats indenfor regional udvikling, hvorved der er skabt en platform for en helhedsorienteret vækstindsats i regionen. Det er samtidig vigtigt, at forholdet mellem
stat, region og kommuner har en karakter, der faciliterer de på Sjæl-
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land beliggende uddannelses- og forskningsinstitutioners bidrag til vækst og innovation
bedst muligt.
Vækstforum Sjælland er enig i, at der er behov for at styrke effektmålingen af indsatserne
yderligere, også på tværs af vækstfora. Vækstforum Sjælland har allerede igangsat en række
tiltag, som skal forbedre effektmålingen, ligesom der i samarbejde mellem regionerne og Erhvervsstyrelsen er iværksat et projekt om et fælles datagrundlag for effektmåling.
Slutteligt vil vi gerne erklære os enige i evalueringens konklusion om, at vækstforaene har
skabt bedre sammenhæng i indsatsen, samt et stærkere regionalt ejerskab både til den strategiske retning, og den konkrete udmøntning.
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