
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Danmarks Vækstråd om Region Hovedstadens 

vækst- og udviklingsstrategi 

  

Baggrund 

Region Hovedstaden har i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden ud-

arbejdet udkast til en regional vækst- og udviklingsstrategi. Danmarks 

Vækstråd skal i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling 

afgive høringssvar herom. Vækstforum er forpligtet til enten at gennem-

føre Danmarks Vækstråds anbefalinger eller at afgive en redegørelse, 

hvori det forklares og begrundes, hvorfor en anbefaling i givet fald ikke 

gennemføres (’følg eller forklar-princippet’). Danmarks Vækstråd høres 

ligeledes om det endelige udkast til den regionale vækst- og udviklings-

strategi, når den sendes i offentlig høring af regionsrådet. 

 

Høringssvar 

Danmarks Vækstråd skal indledningsvis takke vækstforumformand So-

phie Hæstorp Andersen for præsentationen i rådet den 12. marts 2015 og 

for en konstruktiv drøftelse af det foreliggende udkast til den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi. Rådets bemærkninger og anbefalinger i for-

hold hertil fremgår nedenfor. 

 

Overordnede bemærkninger 

Danmarks Vækstråd finder det overordnet positivt, at strategiudkastet ta-

ger udgangspunkt i, at regionen som landets hovedstad skal konkurrere 

med andre metropoler som Amsterdam, Hamburg, Stockholm mv., og 

derfor har fokus på den større funktionelle region Greater Copenhagen.  

 

Endvidere finder Rådet det positivt, at strategien løbende har et internati-

onalt perspektiv. 

 

Rådet vil gerne kvittere for, at hovedstaden som Danmarks vækstmotor 

ønsker at skabe vækst i hele landet, men finder at denne ambition kunne 

styrkes ved at konkretisere, hvordan denne vækstafsmitning skal finde 

sted. 

 

Endelig vil rådet gerne kvittere for ambitionen om et styrket samarbejde 

på tværs af kommune-, regions- og landegrænser, samt mellem virksom-

heder, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor. 

 

Struktur  

Rådet finder, at strategiudkastet har en god opbygning med en klar struk-

tur, der binder udfordringer, målsætninger og investeringer sammen.  

Marts 2015 

 

 

 

SEKRETARIATET FOR  

DANMARKS VÆKSTRÅD 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax 33 12 37 78 

 

kontakt@danmarksvaekstraad.dk 

www.danmarksvaekstraad.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2/4 

 

 

 

Som nævnt finder rådet det meget positivt, at strategien fokuserer på Gre-

ater Copenhagen, men finder, at dette fokus kunne styrkes af en beskri-

velse af, hvad der er Greater Copenhagens konkurrencefordele i forhold 

til andre metropoler – og hvad der kan gøres for at øge konkurrencedyg-

tigheden. 

 

Rådet vil samtidig opfordre til at strategiens overordnede fokus på den 

funktionelle region i højere grad afspejles af de konkrete initiativer. 

 

Danmarks Vækstråd antager, at der ligger et solidt analytisk grundlag til 

grund for de strategiske valg, der er foretaget i udkastet. Dog finder rådet, 

at det analytiske forarbejde i højere grad kunne fremgå af strategien under 

de enkelte rammevilkår og strategiske væksttemaer.  

 

For så vidt angår målsætninger og effektmål, er der ikke redegjort for, på 

hvilken baggrund målene findes realistiske, både på grundlag af erfarin-

ger med de valgte indsatser og under hensyn til de midler, der er til rådig-

hed, hvorfor dette med fordel kan udfoldes. 

 

Rådet har desuden noteret sig, at strategiudkastet indeholder mål på man-

ge forskellige tidspunkter. Målene kan med fordel suppleres med midt-

vejsmål, der ligger inden for vækstforums funktionsperiode, hvorved de 

vil bidrage både til styringen af vækstforums investeringer og som grund-

lag for vurdering af vækstforums opnåede resultater. Desuden kan målene 

med fordel baseres på erfaringer med tilsvarende investeringer fra tidlige-

re periode. 

 

Danmarks Vækstråd skal derfor anbefale: 

 At strategiudkastet udbygges med overvejelser om Greater Co-

penhagens konkurrenceposition, og hvordan den kan understøttes 

yderligere. 

 At ønsket om at skabe en større funktionel region i højere grad af-

spejles af forslag til igangsatte initiativer. 

 At de bagvedliggende analyser i højere grad kobles sammen med 

de valgte rammevilkår og væksttemaer i selve strategiudkastet. 

 At sammenhængen mellem investeringer og effektmål udfoldes. 

 At der opereres med midtvejsmål, der giver vækstforum grundlag 

for at bedømme egne resultater. 

 

Vision 

Danmarks Vækstråd finder, at der er tale om en ambitiøs vision med et 

positivt fokus på bæredygtighed for både borgere og virksomheder. 

 

Indsatsområder 

Strategien sætter fokus på to rammevilkår og fire strategiske væksttema-

er, der hver især udfoldes i form af udfordringer, effektmål og investerin-

ger.  
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Danmarks Vækstråd finder, at strategien sætter fokus på to relevante 

rammevilkår, men kunne ønske sig en beskrivelse af baggrunden for val-

get heraf.  

 

Rådet vil gerne kvittere for, at det fremgår af strategien, at man ønsker at 

skabe et sammenhængende erhvervsservicesystem, som er et vigtigt 

rammevilkår. På baggrund heraf finder rådet, at dette ønske med fordel 

kunne afspejle sig afsnit om rammevilkår, herunder i de udvalgte initiati-

ver.  Dette også set i lyset af den kortlægning Greater Copenhagen har få-

et foretaget af erhvervsfremmesystemet, der peger på en lang række ud-

fordringer heri. Rådet ønsker fx at henlede opmærksomheden på, at kort-

lægningen peger på, at der i høj grad mangler tilbud til smv’er, samt at 

der er en meget lang række aktører med et vist overlap, hvorfor det anbe-

fales, at strategien afspejler, at der tages hånd om disse udfordringer. 

 

Det er positivt, at der er fokus på infrastruktur og mobilitet, og at der fo-

reslås en række konkrete initiativer. Danmarks Vækstråd vil opfordre til, 

at kommunerne også inddrages i arbejdet vedr. infrastruktur, og derfor 

nævnes som relevante parter, fx i forbindelse med en politisk forankret 

ledelse af den kollektive trafik og oprettelse af et kontaktforum.  

 

Rådet hæfter sig ved at Region Hovedstaden ønsker at bidrage til at øge 

kvaliteten i erhvervsuddannelserne. I den forbindelse vil rådet fremhæve, 

at tilstrækkeligt antal praktikpladser er et vigtigt parameter heri. Rådet vil 

endvidere påpege, at regionen i sine overvejelser bør inddrage, at der med 

Erhvervsuddannelsesreformen er igangsat et meget omfattende kvalitets-

arbejde omkring erhvervsuddannelserne og at regionens eventuelle bidrag 

bør koordineres i forhold til dette arbejde.  

 

Endvidere er rådet positivt overfor den fokuserede tilgang, som valget af 

de fire væksttemaer illustrerer, men opfordrer samtidigt til, at de fire 

overskrifter ikke tolkes for snævert i udmøntningen, så flere virksomhe-

der kan få glæde af igangsatte indsatser, fx inden for fintech og big data. 

 

Rådet noterer sig, at der satses på at øge andelen af små og mellemstore 

virksomheder, der udnytter fordelene ved digitalisering, men kunne ønske 

sig et konkret mål for digitaliseringen i de små og mellemstore virksom-

heder. Endvidere efterspørger rådet effektmål for beskæftigelsen på sund 

vækst. 

 

Endelig finder Rådet finder, at strategien med fordel kunne indtænke 

samarbejder med landets øvrige regioner/vækstfora, hvor det måtte være 

relevant. Dette kan fx være vedr. fødevarer eller sundhed. 

 

Danmarks Vækstråd skal derfor anbefale: 

 At baggrunden for valget af de to rammevilkår beskrives. 

 At der i højere grad tages hånd om de udfordringer, der præsente-

res i kortlægningen af erhvervsfremmesystemet, herunder fokus 
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på færre aktører med større kritisk masse og et mere sammenhæn-

gende erhvervsservicesystem samt relevante udbud til SMV’er.  

 At kommunerne inddrages i arbejdet vedr. infrastruktur og kollek-

tiv trafik. 

 At initiativer omkring kvaliteten på erhvervsuddannelsesområdet 

koordineres med den nationale indsats der finder sted her. 

 At der sættes et konkret mål for digitaliseringen i de små og mel-

lemstore virksomheder. 

 At der opstilles effektmål for beskæftigelsen på sund vækst. 

 At ønsket om og potentialet for samarbejde med andre regio-

ner/vækstfora beskrives mere eksplicit. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Nørby Johansen 

Formand 


