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Høringssvar fra erhvervs- og vækstudvalget – årlig opdatering af kongeindikatorer, ambitionsniveauer og driftsmål
Som led i den årlige opdatering har erhvervs- og vækstudvalget drøftet administrationens forslag til opdatering af nuværende kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer med relevans for udvalgets område.
Udvalget er enige i de foreslåede ændringer, idet det er udvalgets opfattelse, at kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer med de foreslåede justeringer giver gode
muligheder for at følge driften tæt med fokus på effektivisering og realisering af de
politiske målsætninger.
Nedenfor redegøres for forslag til opdateringer inden for udvalgets område. Øvrige
driftsmål og ambitionsniveauer inden for udvalgets område foreslås videreført uændret
bortset fra mindre (tekniske) justeringer i definitionerne.
Kongeindikator for den politiske målsætning "Ekspansive videnmiljøer" (justeret ambitionsniveau)
Indikatoren vedrører pr. 1. januar 2016 alle hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden. Forinden vedrørte det en mindre administrativ forskningsstøtteenhed.
Ambitionsniveauet for kongeindikatoren ekstern finansiering/eksterne indtægter til
forskning og innovation fra offentlige og private kilder foreslås derfor ændret fra et
fast beløb (100 mio. kr. i 2016) til "1 % årlig stigning i eksterne indtægter sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser)”, idet det er vanskeligt at fastlægge et
realistisk konkret mål uden en baseline. Udvalget anbefaler, at der, som led i udvikling
af den koncernfælles handlingsplan for forskning, bliver fastlagt et ambitiøst absolut
mål for ekstern finansiering af forskning fra 2018 baseret på baseline for 2016.
Strukturfondsmidler forbrug/udmøntning (udgår)
Indikatoren er uegnet til månedlig opfølgning, idet regionen ikke har direkte indflydelse på målet. Det er Erhvervsstyrelsen, der i henhold til lovgivningen, står for den direkte opfølgning og kontakt til projekterne. Administrationen følger fortsat forbruget i
forbindelse med halvårsregnskaber fra projekterne og dialog med styrelsen.

Antal skabte praktikpladser (nyt driftsmål)
Region Hovedstadens politiske vision har fokus på at skabe en innovativ metropol
med høj vækst. Kvalificeret arbejdskraft er en hovedforudsætning for innovation og
vækst. Regionen bidrager med forskellige indsatser til at kvalificere arbejdskraften, og
yder en særlig indsats overfor virksomheder for at øge antallet af praktikpladser inden
for de erhvervsfaglige uddannelser. Ambitionen er at skabe 1200 praktikpladser i hovedstadsregionen om året. Målet er udtryk for, om regionens særlige indsats på praktikpladsområdet når den politisk fastlagte målsætning om at skabe flere praktikpladser
til elever og lærlinge inden for de erhvervsfaglige uddannelser.
Ekstern finansiering/eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og
private kilder (uændret driftsmål ændret ambitionsniveau)
Driftsmålet vedrører pr. 1. januar 2016 alle hospitaler, virksomheder og centre i Region Hovedstaden. Ændret ambitionsniveau: 1 % årlig stigning i eksterne indtægter
sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser). Som led i udvikling af den
koncernfælles handlingsplan for forskning vil der for 2018 og frem blive fastlagt et
konkret ambitiøst mål for ekstern finansiering af forskning. Øget fokus på hjemtagning af eksterne midler i form af indtægter bidrager til at realisere den politiske målsætning om ekspansive videnmiljøer.
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