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Kære Sophie Hæstorp Andersen
På trods af at Bornholms Regionskommune har særstatus og derfor udarbejder sin egen ReVUS, vil vi med dette høringssvar tilkendegive at Bornholm føler sig som en ligeværdig samarbejdspartner i visionen om GREATER CoPENHAGEN.
Det foreliggende udkast til vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden indeholder gode visioner og forslag til
indsatsområder, som vi bakker op om.
Væksten er så småt på vej efter krisen, og det er vigtigt at regionsrådet sikrer, at hele regionen samarbejder om jobskabelse gennem vækst og udviklingsinitiativer.
På baggrund af det foreliggende udkast, vil Bornholms Regionskommune med dette høringssvar tilkendegive interesse
for samarbejde om:

Kompetent arbejdskraft og internationalisering
Med det formål at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet vil Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum
opfordre til at der indgås samarbejder mellem erhvervsskoler, erhvervsuddannelser, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd,
arbejdsmarkedets parter og International House.
Grøn vækst (Væksttema 2)
Med afsæt i Bright Green Island brandet, vil Bornholm tilbyde samarbejde om levering af økologiske fødevare til de københavnske offentlige køkkener, samt samarbejde om industrisymbioser, cirkulær-økonomi, grønne forretningsmodeller,
Bedre Boliger (grøn håndværker) og certificeringsordning.
Kreativ Vækst (Væksttema 3)
På baggrund af erhvervsudviklingsstrategien, turismestrategien samt Østersø-partnerskabet kan Bornholm tilbyde samarbejde om kvalitetsudvikling af produkter og professionalisering inden for turisme (især outdoor) samt i fødevarer- og
gourmetbranchen. Desuden kan også tiltrækning af reason to go events og product placement være relevante samarbejdsområder. Turismesamarbejdet kan også omfatte indsatser der fremmer erhvervsturisme/mindre konferencer og
krydstogtturisme.
Copenhagen-net
Bornholm ønsker at undersøge muligheden for at tilslutte sig en sammenhængende digital infrastruktur så borgere, virksomheder og turister oplever et let tilgængeligt mobil- og internettilbud, hvilket gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i hele regionen.
Bornholmske ønsker (som ikke er ikke med i ReVus)
Trafikal ligestilling
På det trafikale område ønskes opbakning til tættere integration i Region Hovedstaden gennem lavere priser på persontransport efter princippet om at pris over vand koster det sammen som over land.
På uddannelsesområdet ønskes opbakning til at dispensere fra den regionale udbudsret
På Bornholm er der udviklet en fleksibel og billig model for korte videregående uddannelser, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende uddannelser, der udbydes som online fjernundervisning.
Modellen rummer den fordel, at den er billig og tillader dermed endog meget små hold, hvilket gør bl.a. også gør den
fleksibel. Dermed vil der være mulighed for at udbyde flere uddannelser på Bornholm.
Jf. den regionale udbudsret (Lovbekendtgørelse nr. 745 af 24/06/2013 (kapitel 3 § 12)) kan Bornholm alene samarbejde
med uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsregionen, som kun sjældent tilbyder videregående uddannelser som fjernundervisning (som ikke allerede findes på Bornholm) da disse ikke har samme incitament til at udbyde online uddannelser,
som fx uddannelsesinstitutionerne i de øvrige regioner, hvor bl.a. befolkningstætheden er mindre.

Dette er selvsagt yderst uhensigtsmæssigt for bestræbelserne på at modvirke mangel på kvalificeret arbejdskraft på
Bornholm.

Jeg ser frem til en god dialog om hvordan Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden i fællesskab kan skabe
en grøn og innovativ metropol med høj vækst, med flere arbejdspladser og øget livskvalitet i GREATER CoPENHAGEN.

Venlig hilsen
Winni Grossbøll
Borgmester

