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Vækstforums
erhvervsudviklingsindsats 2007 – 2010
Tilbage i sensommeren 2005 mødtes
parterne bag det nye Vækstforum Sjælland for første gang. Som led i dannelsen af de nye regioner var der dengang
mulighed for at etablere et midlertidigt
Vækstforum. Et midlertidigt Vækstforum, som hurtigt blev permanent,
i kraft af den officielle konstituering
i foråret 2006. Og interessen var stor
blandt parterne. Både hos kommuner,
de tidligere amter, erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og
hos viden- og uddannelsesinstitutioner
i regionen. Alle havde lyst til at deltage
i arbejdet med at udarbejde en regional
erhvervsudviklingsstrategi som rammen om Vækstforums arbejde i perioden 2007 – 2010.
Arbejdet har siden sin start resulteret i mere end 130 forskellige initiativer, som hver især understøtter de
indsatsområder, som Vækstforum har
peget på, dels i erhvervsudviklingsstrategien, dels i de årlige handlingsplaner.
Der er derfor rigtig mange gode indsatser at arbejde videre med. Vi startede
med en bred indsats for at engagere så
mange regionale samarbejdspartnere
i arbejdet som muligt, og har derefter
løbende konsolideret indsatserne og
skærpet fokus på færre områder. De
mange aktiviteter vidner om en stor interesse for at bidrage til udviklingen af
regionens erhvervsliv.

Det har på mange måder været en helt
særlig oplevelse at få så mange forskellige parter til at indgå i et regulært
samarbejde til fordel for hele regionens
erhvervsliv. Det har også været enestående at opleve samarbejdet mellem
den nye region og regeringen. Indtrykket, som nu er tilbage, er at der er opstået nogle helt nye muligheder for at
samarbejde mellem regionale og nationale parter. Og at der dermed også fra
statens side er en klar tilkendegivelse
og anerkendelse af, at regionerne udgør en central kapacitet på hele det regionale udviklingsområde.
Med det igangsatte arbejde er der
skabt et godt udgangspunkt for den
sjællandske erhvervsudvikling. Dermed ikke sagt, at vi nu skal læne os
tilbage, nyde arbejdet og afvente de
resultater, der kommer. Der ligger stadig mange opgaver og udfordringer og
venter for regionens erhvervsliv. Som i
resten af landet og den øvrige verden
kæmper vores region også med de problemer, som udspringer af den finansielle krise. Det betyder, at arbejdet i
Vækstforum nu er endnu vigtigere, når
det gælder om at forbedre regionens
vækstbetingelser.
Her i bladet kan man læse om nogle
af de spændende aktiviteter, Vækstforum har været med til at sætte i gang
siden 2007. Man kan også læse flere

vækstforummedlemmers fortællinger
om deres erfaringer fra arbejdet. Vores
håb er, at alle interesserede kan få en
indsigt i Vækstforums arbejde. Vi ønsker med bladet at give det kommende
Vækstforum Sjælland samt alle samarbejdspartnere et godt afsæt til det videre arbejde med de regionale erhvervsudviklingsopgaver.
For mit eget vedkommende kan jeg
sige, at det har været et privilegium at
møde de mange spændende og engagerede mennesker, der arbejder med
Vækstforum, og have en så direkte berøring med den regionale erhvervsudvikling.
God læselyst.
Kristian Ebbensgaard,
formand for Vækstforum Sjælland
2006 - 2010
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Side 12

Side 20
Side 6

Side 16
Side 14

Formanden takker af
Kristian Ebbensgaard fortæller om sine oplevelser som formand, og hvordan han ser Vækstforum som en vigtig bidragsyder til erhvervsudvikling. 	Side 4

Netværk og koordinerede
indsatser, ja tak
I løbet af de første år blev der gjort en stor indsats for at synliggøre Vækstforums arbejde. En indsats, som har resulteret
i en bred regional forankring og mange erhvervsudviklingsaktiviteter.
Side 6

Uddannelse på dagsordenen
Arbejdet i Vækstforum har været en øjenåbner og en anledning til at få skabt helt nye samarbejder på uddannelsesområdet. Interview med Ulla Koch, Rektor ved University College Sjælland.
Side 8

Skræddersyet
kompetenceudvikling
Vækstforum har haft fokus på initiativer, som målrettet har
arbejdet med efteruddannelsesforløb og kompetenceløft
– særligt til kortuddannede.
Side 9

Fagbevægelsens stemme
For Flemming Lassen er arbejdet i Vækstforum både en vigtig og en naturlig udvidelse af fagbevægelsens opgaver, og
han trives i et forum, hvor argumenterne tæller. Interview
med LO-formanden.
Side 11

Femern Bælt vil løfte
hele regionen
Vækstforum har fra begyndelsen været opmærksom på mulighederne for udvikling via en fast forbindelse over Femern
Bælt. Hvordan får vi skabt en Femern Bælt region i vækst? 		
Side 12

Vi skal turde turde mere
Direktøren for Sørup Herregård mener, at Regionen bør agere som iværksætter og ser også gode tegn på spirende selvsikkerhed, stolthed og gåpå-mod. Interview med Jane Strange.
Side 14

Helt nye regionale
turismekoncepter
Væktforum har lige fra begyndelsen set turismemulighederne i Sjællandregionen. Særligt fokus har der været på helårsturisme og udvikling af nye turismekoncepter.
Side 16

Hvor svært kan det være at skaffe
en korkprop?
I et af Vækstsforums projekter har man været optaget af et
hav af meget konkrete spørgsmål, som er forbundet til det at
lave forretningsudvikling inden for fødevareområdet.
Side 18

Region Sjælland – nyt center for
klimavenlige industrier
Vækstforum er det af landets vækstfora, som har afsat flest
midler til at udvikle regionale klima og energisatsninger. 		
Side 20

Nationale partnerskaber giver
vækst i Sjællandsregionen
Vækstforum har indgået et strategisk samarbejde med regeringen på mange områder. Aftalen har været en central brik
for udvikling af større regionale erhvervsudviklingsinitiativer.
Side 22

det nytter rent faktisk at stå sammen
Lolland har ønsket at brande sig som en grøn kommune,
hvilket Vækstforum har bakket op om. Interview med Lollands Borgmester, Stig Vestergaard.
Side 24
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Interview

Formanden
takker
af
Den afgående Vækstforumformand, og tidligere Regionsrådsformand, Kristian Ebbensgaard, lægger nu officielt titlen fra sig, når det gælder det politiske arbejde i Region Sjællands
erhvervsudvikling. Men da hans motivation kan spores helt tilbage til hans politiske opstart,
slipper han nok ikke emnet helt.

Foto: Gert Ellegaard

En bunden opgave
- Jeg synes fra starten, at Vækstforum
var en meget spændende konstruktion,
fordi man for første gang gav det regionale niveau en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at arbejde konkret med
vækst- og erhvervsudvikling. Man fik
mulighed for at arbejde med de strategiske, udviklingsmæssige og erhvervspolitiske tankegange ud fra Triple
Helix-modellen, hvor uddannelses- og
vidensinstitutioner, offentlige aktører
og ikke mindst erhvervet samarbejder. Det var simpelthen spændende
nytænkning, og det var en oplevelse at
være med til.
Ebbensgaard havde heller ikke mulighed for at slippe for opgaven. Glimtet i øjet afslører, at det ikke var en
opgave, han var ked af at påtage sig.
Han havde allerede haft mulighed for
at prøve kræfter med lignende opgaver
som formand og næstformand i HUR,
Hovedstadens Udviklingsråd.
- Det var en bunden opgave, men ikke
én jeg havde noget imod. Det skyldes,
at min politiske interesse oprindeligt
har ligget i planlægning og økonomi
4
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– og at jeg har en erhvervsmæssig baggrund i rådgivning og revision inden
for landbrug og mindre virksomheder.

Vækstforum lykkedes
- Men det var også en svær opgave. Opstarten havde selvfølgelig sine vanskeligheder, man skulle finde positionerne
og rollerne. Men så fandt vi hurtigt en
model, hvor man respekterede, at der
kunne være forskellig interessevaretagelse, uanset om man kom fra en kommune eller erhvervet, en organisation
eller en uddannelsesinstitution. En, i
mine øjne, legal egen interessevaretagelse måtte ikke stå i vejen for en interessevaretagelse, der gjaldt helheden.
Det, kan jeg med stolthed sige, er lykkedes for Vækstforum:

Forståelse for helhedstankegangen og det regionale
perspektiv i arbejdet
Det er tydeligvis ikke Kristian Ebbensgaards kop te at skulle fremhæve nogen
eller noget på bekostning af noget an-

det. Det huer tilsyneladende ikke hans
veltrænede diplomatiske sans. Men at
Vækstforum som helhed er lykkedes,
det er han ikke i tvivl om.
- Den største succes må først og
fremmest være, at det overhovedet er
lykkedes med de rammebetingelser,
der var – og at der nu er grobund for at
arbejde videre! Men også at det lykkedes at få forskningslivet med – Roskilde Universitet, Risø DTU, CAT Science
Park, for at nævne nogen - på en helt,
helt anden måde end tidligere. Og omvendt: De ser det også som deres mission, og til deres fordel, at en væsentlig
del af deres indsatsområde skal være
med et sjællandsperspektiv. Det gode
samarbejde med regionens forskningsinstitutioner er også en af grundene til,
at Vækstforum har udnævnt 2010 til
Innovationsår og har iværksat en masse initiativer i gang i den forbindelse.

Krisen og Vækstforum
Når man sidder og arbejder aktivt
med erhvervsudvikling, mærker man
for alvor de tendenser, der strømmer
i landets økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige situation. Det var uden

a

Og nu, i slutfasen af
denne periode, så har
vi en finanskrise, som
i den grad pludselig
sætter en hel anden
dagsorden

sidestykke også tilfældet med den finansielle
krise.
- I starten var Vækstforum i en situation, hvor vi
havde højkonjunktur og næsten ingen grænser for vækst på
alle områder. Hvilket i og for sig jo
var modsat mange af de erhvervsinitiativer med ledighedsperspektiv, der
var i kommunerne og amterne – for
eksempel i form af EU’s socialfond. Og
nu, i slutfasen af denne periode, så har
vi en finanskrise, som i den grad pludselig sætter en hel anden dagsorden.
Man kan godt samles om handleplaner
og strategier. Men verden flytter sig.
Og man skal være så fleksibel, at man
flytter med.
- Den arv, kan man sige, bliver også
det kommende Vækstforums udfordring i den nye periode. Og dertil følger, at der altid er større fokus på, hvad
man nu gør fra politisk side, når vi taler lavkonjunktur og stigende ledighed.
Og selvom det er helt naturligt, at der
på den korte bane bliver et større fokus
på beskæftigelse, mener jeg, at det vigtigt fortsat at arbejde

med
mere
langsigtede udviklingsmæssige tiltag, så regionens
erhvervsliv står godt rustet, når lavkonjunkturen vender.
For at komme fornuftigt ud af krisen,
kræver det også, at vi har adgang til
økonomiske midler, der er mere risikovillige, og som vil afprøve nye idéer og
projekter – såkaldt innovativ kapital.
Dermed ikke sagt, at vi ikke skal effektmåle – det er der jo mange, der er
utrolig optaget af. Det er jeg sådan set
også! Men man må jo sætte ting i gang
overhovedet, før man kan bagefter kan
konkretisere, hvor meget virkning,
det har haft. Vi arbejder stærkt med

oprettelsen af en
regional kapitalfond, en mulighed for at
tilbyde virksomhederne venture kapital i CAT-regi. Det glæder mig jo, at jeg
kan følge det arbejde tæt fremover som
formand for CAT fonden.
Kristian Ebbensgaard smiler ad sin
sidste bemærkning, og det er tydeligt,
at en mand med så lang og produktiv
en politisk karriere ikke sådan slipper
sit tag, selvom han snart har sluppet de
officielle politiske titler. Engagementet
for at udvikle, planlægge og skabe forandring er uforandret.
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koordinerende indsatser,
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Da Vækstforum i begyndelsen af 2007
indledte sit arbejde, var det med en
nedfældet vision i »Erhvervsudviklingsstrategien 2007 – 2010« om at
»skabe det nødvendige møde« og
»sætte det stærkeste hold«. Denne vision er i høj grad blevet opfyldt.
I løbet af det første år blev der gjort
en stor indsats for at synliggøre Vækstforums strategiske indsatsfelter og
samtidig skabe kontakt til alle regionens relevante aktører. Situationen var
ny: I kølvandet på strukturreformen
skulle Vækstforum som en helt ny regional aktør overtage og videreudvikle
mange af de erhvervsfremmeaktiviteter, som tidligere foregik i regi af amterne. Samtidig skulle kommunerne
også finde sig til rette i nye roller og
med nye opgaver.
Scenen var ny, og det første år blev
også primært brugt til at få etableret
nye kontakter, få skabt ejerskab til
erhvervsudviklingsstrategien, lodde
den politiske stemning i det helt
nye erhvervspolitiske forum og ikke
mindst få sat gang i projekter inden
for rammerne af den første handlingsplan.
De projekter, som Vækstforum var
med til at søsætte i 2007, var dog ikke
alle lige godt koordineret. Mange aktiviteter var forankret hos relativt få
aktører og havde ofte sigte på en mere
snæver geografisk kontekst end den
regionale. Dermed oplevede man et
behov for at udvikle metoder til at koordinere de mange aktiviteter.
Alt i alt var der tale om en meget
spændende og lærerig begyndelse,
hvor de nye rammer bød på nye muligheder – og samtidig en tid, hvor der
6
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også var muligheder for at udvikle nye
redskaber og arbejdsformer.

Idéindkaldelser – en nøgle til
regionalt samarbejde
Allerede i løbet af 2007 begyndte
Vækstforum at igangsætte mere strategiske initiativer ved hjælp af udbud.
Udbudsarbejdet var et forsøg på at
tematisere de forskellige projektansøgningsrunder og undgå, at flere
projekter overlappede hinanden. Udbudsarbejdet var på mange måder en
succes, blandt andet fordi det betød, at
flere aktører med samme kompetencer
begyndte at samarbejde. Der var dog
stadig mange ansøgninger og behov for
yderligere fokus i indsatsen.
Med afsæt i udbudsarbejdet valgte
Vækstforum i slutningen af 2007 at
starte de såkaldte »idéindkaldelser«.
Den første idéindkaldelse satte fokus
på regionens forberedelse til FN’s klimakonference COP 15 og resulterede
i ikke færre end 29 forskellige projektideer. Siden da har idéindkaldelserne
udgjort en helt central brik i Vækstforums arbejde med implementering
af erhvervsudviklingsstrategien og de
årlige handlingsplaner. Ved samtidig
at arbejde med ideerne på ideindkaldelsesseminarier har Vækstforum udviklet en velfungerende struktur, der
stimulerer til udvikling af samarbejdskonstellationer til fordel for projektansøgerne og samtidig fører til videndeling samt erfaringsudveksling.
Der er siden den første udbudsrunde i sommeren 2007 blevet afholdt 13
idéindkaldelser. Disse har affødt i alt
156 projektforslag, hvoraf 72 er blevet
godkendt og dermed opfordret til at

skrive en ansøgning. Arbejdsformen
har samtidig givet mulighed for at opfordre en del af de godkendte idéer til
at gå sammen i én ansøgning. Fx blev
14 godkendte ideer fra idéindkaldelsen
om forberedelse til COP 15 slået sammen til 3 endelige ansøgninger. Kun én
idé har oplevet at blive afslået ved den
efterfølgende behandling af en endelig
ansøgning.
Arbejdet med at udvikle større strategiske satsninger udvikles fortsat. Der
er fokus på at skærpe det strategiske
fokus og indsatserne herunder. Aktørerne bliver stadigt bedre til at koordinere arbejdet i større sammenhængende satsninger, og denne udvikling skal
naturligvis understøttes. Samtidig vil
der i det fremadrettede arbejde være
øget fokus på at geare de midler som
regionalt afsættes til erhvervsfremme.
Dette skal ske både ved at skabe sammenhæng til de midler som i øvrigt afsættes til regional udvikling i regionen,
samt ved at inddrage andre regionale,
nationale og internationale finansieringskilder i aktiviteterne.

Samarbejdskontrakter
Som supplement til idéindkaldelserne
har Vækstforum indgået samarbejdskontrakter med i alt seks forskellige
aktører, der hver især besidder helt
særlige kompetencer, som det er vigtigt at udnytte i regionen. Samarbejdskontrakterne har indenfor relativt faste
rammer givet den enkelte kontrakthaver rig mulighed for at foreslå, hvilke
konkrete aktiviteter der skulle gennemføres. De første kontrakter blev
indgået i slutningen af 2007 - de seneste er indgået i efteråret 2009.

Opfølgningsarbejdet
Vækstforum har fra starten haft fokus
på, at de aktiviteter der igangsættes

skal vise tydelige resultater
og effekter. Der
er stor interesse for
at se, hvad der kommer ud af de enkelte
projekter, og hvad der
kan læres af dem. Siden
starten af 2009 er der ved
hvert Vækstforummøde udgivet en lille faktapublikation,
ved navn Ajour. Publikationen er
et forsøg på at imødekomme ønskerne om at se resultater fra den
løbende indsats. Samtidig skitserer publikationen nogle mere
overordnede udviklingstendenser
i regionen.
Det er dog først nu, efter at de
mange projekter har været i gang over
en længere periode, at der for alvor begynder at vise sig nogle endelige resultater og effekter.
Ved starten af 2010 er i alt 60 projekter afsluttede eller meget tæt på at være
afsluttede. For at få en fornemmelse af,
hvad der er kommet ud af projekterne,
er der foretaget en større spørgeskemaundersøgelse, hvor der er blevet spurgt

til de endelige resultater. Resultaterne
kan ses i sin helhed i den seneste Ajour,
der sidder som indstikket her i bladet.
Spørgeskemaundersøgelsen
viser
blandt andet, at størstedelen af projektlederne giver udtryk for, at de har
været med til at udvikle det innovative
samspil mellem forskellige aktører i
regionen. Samtidig har en tredjedel af
projektlederne vurderet, at deres projekter i høj grad har bidraget til videnssamarbejde mellem virksomheder,
forsknings- og vidensinstitutioner. Det
samme gør sig gældende for målet om
at skabe netværk.
I tidligere opfølgningsarbejde har
Vækstforum konstateret, at de enkelte
projekter også har en bred kreds af
samarbejdspartnere og deltagere. Kun
meget få projekter er gennemført af en
enkelt aktør. Antallet af øvrige deltagere og bidragydere viser, at der er skabt
et stort decentralt ejerskab til projekterne hos virksomheder, organisationer og kommuner. På den måde har
perioden 2007 – 2010 i høj grad været
med til at bringe mange forskellige regionale kompetencer i spil.

Vækstforums seks kontrakter
a Østdansk Turismeb Regional operatør indenfor turismeog destinationsudvikling. Igennem kontrakten er det lykkedes
for Østdansk Turisme at komme langt bredere ud i det oplevelsesøkonomiske felt og at skabe bedre kontakt til nye typer
af samarbejdsparter såsom forsknings- og videninstitutioner
samt kulturlivet.
aCopenhagen Capacityb Er en investeringsfremmeorganisation, som dækker både Hovedstadsområdet og hele Sjællandsregionen. Kontrakten med Copenhagen Capacity består af
tre forretningsområder; Medicon Valley (lifescience), Nordisk
Distribution samt Miljø og Energi (cleantech). I kontraktperioden 2007 – 2010 forventer Copenhagen Capacity at trække
mindst fem udenlandske virksomhedsinvesteringer til Region
Sjælland og etablere mindst 65 nye arbejdspladser inden for
de tre forretningsområde.
aInvest in Denmarkb Er en del af Udenrigsministeriet og
arbejder for at tiltrække nye udenlandske virksomheder og
skabe kontakter mellem udenlandske og danske virksomheder.
Via kontrakten med Invest in Denmark er der blevet ansat en
regional projektleder, der har til opgave at skabe kendskab
til Region Sjællands erhvervsmæssige spidskompetencer. Som
resultat af kontrakten er der gennemført syv besøgsprogrammer og skabt 35 nye jobs i regionen. Bag dette resultat gemmer sig etableringen af en fabrik til fremstilling af termoformet
plastemballage til brug i medicoindustrien.
aForskningscenter Risø (Risø Innovation)b Kontrakten
omfatter fire forretningsområder: »Bæredygtig Energi og

Miljøteknologi«, »Moderne Materialer og Nanoteknologi«,
»Behovsdreven, Teknologisk Innovation« samt »Medikoteknologi«. Kontrakten har blandt andet ført til dialog med i alt 170
forskellige virksomheder omkring udvikling og test. Dette har
videre resulteret i ikke færre end 19 projekter, hvor færdige
løsninger er blevet implementeret i eksisterende eller ny virksomhed
aRoskilde Universitet (RUCinnovation)b Kontrakten omfatter i alt 8 forskellige indsatsområder: »Sundhed«, »Klima, miljø
og energi«, »Fremstillingsvirksomhed«, »Uddannelse«, »Service
og oplevelsesøkonomi«, »Social innovation«, »Identitet og
kulturel innovation« samt »Offentlig innovation«. Opstarten på
kontrakten har særligt haft fokus på etableringen af den nye
innovationsenhed, RUCinnovation, der blev officielt indviet i
februar 2009. RUCinnovation har til opgave at skabe kontakter mellem virksomheder og forskere med henblik at styrke de
regionale virksomheder. Samtidig er der som led i kontrakten
oprettet et studentervæksthus, som skal hjælpe studerende,
der brænder for at starte egen virksomhed.
aTeknologisk Institutb Har som følge af kontrakten med
Vækstforum etableret »Det Sjællandske Vækstværkeri« (www.
vaekstvaerkeri.dk) som en samlet platform for understøttelsen af de sjællandske virksomheders arbejde med innovation
og udviklingsaktiviteter. Herudover arbejdes der målrettet
indenfor følgende indsatsområder: »Teknologiløft«, »Medarbejderdreven Innovation og Innovationsledelse’ samt »Vækst og
Forretningsudvikling«. Målsætningen er her at være opsøgende
og igangsættende over for regionens virksomheder.
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Uddannels

- Hvis Vækstforum ikke var
opfundet for fem år siden,
så havde vi opfundet det.
For der var simpelthen et
behov. Ulla Koch, rektor
for University College
Sjælland, har været medlem af Vækstforum Sjælland tilbage helt fra dets
begyndelse i 2006

ew
i
v
r
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på dagsordenen
Uddannelse er en naturlig førsteprioritet for Ulla Koch. Det har det også
været i forhold til hendes arbejde som
medlem af Vækstforum Sjælland.
- Vækstforums arbejde har givet et
større fokus på uddannelse i regionen.
Flere og flere taler uddannelse. Jeg har
det faktisk sådan, at det bedste, jeg tager med mig fra Vækstforums første
periode, er, at uddannelse er kommet
i fokus: Nu bliver uddannelse også sat
på dagsordenen, når erhvervsudviklingen er på dagordenen.

En øjenåbner
Hvad sætter Ulla Koch mest pris på efter
Vækstforum Sjællands første periode?
At uddannelse har fundet sin berettigede plads på dagsordenen samt det
uundværlige samarbejde, Vækstforum
er katalysator for.
- Vækstforum har jo betydet et samarbejde, vi ikke har haft før – også et
mere uformelt samarbejde, som er
utrolig positivt. Det samarbejde, vi
blev ”tvunget” til via Vækstforum, har
vi formaliseret. Den mulighed havde
vi ikke før. Eller rettere, vi havde ikke
opdaget den, for vi havde ikke tænkt
tanken.

Konkrete sejre
Arbejdet i Vækstforum har betydet en
række konkrete gevinster og sejre, som
Ulla Koch er stolt over.
8
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Ulla Koch er rektor for professionshøjskolen University
College Sjælland og en kvinde med 33 års erfaring inden
for uddannelsesverdenen. Hun har været medlem af
Vækstforum fra starten og kæmpede allerede fra dag ét
for at sætte uddannelse på Vækstforums dagsorden
- Men hvis jeg skal pege på vores største sejr, må det være projektet ELYK
(e-læring, yderområder og klyngedannelse – red.). Dér lykkedes det ikke blot
at få et samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutionerne, og
uddannelserne imellem – som University College Sjælland i samarbejde
med Roskilde Universitet – men også
at få et projekt, der dækker to regioner,
altså Syddanmark og Sjælland. Vi rykker simpelthen ved den opfattelse, at
e-læring kun foregår inden for uddannelserne, men at det også kan bruges
i erhvervslivet, hvor man har brug for
fleksibilitet for at opretholde et højt
produktionsniveau.

Fortid og fremtid
Ulla Koch husker opstarten af Vækstforum som en energisk, men også lidt
prøvende periode:
- Der var en pionerånd. For mig
var det en fantastisk mulighed for at
promovere uddannelsesområdet og få
nogle gode samarbejdsparter. Men jeg
oplevede også Vækstforums start som
afprøvningen af en hel ny konstruktion
– man er altid lidt famlende i starten.
Alle ville gøre det så godt. Men projekterne kom ind lidt i øst og vest. Det var
svært at se, om vi ville nå det rigtige
sted hen i forhold til vores strategier.
Det kan godt være, det rykker lokalt,
men har det en afsmittende virkning?

Kan det implementeres andre steder?
Men jeg så bestemt ikke det kaotiske
som noget negativt.
- Nu har vi fået rigtig godt styr på arbejdet i Vækstforum. Vi arbejder systematisk ud fra strategier og handleplaner. Det betyder, at de projekter, vi får
til beslutning nu, er langt, langt bedre.
Det er en helt naturlig udvikling. Vi har
fundet den rigtige formel på vores arbejdsmåde, så nu skal vi prioritere vores indsatser – og for mig gerne i nogle
større klumper af indsatsområder. Vi
skal blive mere klar på, hvad Region
Sjællands rolle er i Danmark. Vi skal
ikke være bange for at samarbejde med
andre regioner – men også se ud over
regionen, nu tænker jeg for eksempel
på Øresunds-regionen og Femern-regionen. Prioritere og se ud!
Afskedsordene bliver om uddannelsesområdet. Det hjertebarn, som Ulla
Koch kæmper for, men som hun er meget bevidst om at sætte i spil i forhold
til hele Vækstforums arbejdsområde:
- På uddannelsesområdet synes jeg,
at vi har masser at gøre. For jeg tror,
alle kun kan være enige om, at vores
uddannelsesniveau i regionen er for
lavt. Så der er ufordringer nok at tage
fat på. Men overordnet skal vi have
rekrutteret og fastholdt vores studerende. Vi har brug for at uddanne os i
Region Sjælland.

Skræddersyet

kompetenceudvikling
I dag er der behov for målrettet kompetenceudvikling på mange af regionens
arbejdspladser,. Mange typer jobs kræver i øget omfang specialiseret viden.
Uanset om der er tale om håndværksfagene, pleje- og omsorgsarbejde eller
jobs indenfor transportsektoren, er
der behov for fleksible uddannelsesløsninger. Det er særligt hos regionens
små- og mellemstore virksomheder en
udfordring at skabe det rette overblik
over medarbejdernes kompetencer.
Det kan samtidig være en udfordring,
når en virksomhed med et akut uddannelsesbehov inden for et givent område
må vente på, at en uddannelsesinstitution udbyder lige netop det kursus, de
har behov for.
Til at imødegå behovene har Vækstforum siden 2007 iværksat flere kompetenceudviklingsinitiativer, som fokuserer på virksomhedernes særlige

behov. Projekterne »KLAR« (Kompetent Læring Af Regionen), og »Energiefteruddannelse for SMV’ere« har
haft succes med at lave tilpassede kompetenceudviklingsforløb, som matcher
nogle af de behov, der er hos de regionale virksomheder. Og det regionale
uddannelsesnetværk »Konsortium for
uddannelsesudvikling for Region Sjælland« (KURS) har formået at koordinere aktiviteter på de forskellige regionale uddannelsesinstitutioner.

Nye energiuddannede
håndværkere
I 2007 var Vækstforum med til at starte en helt ny uddannelse, som har til
formål at opkvalificere regionale håndværksvirksomheder til at blive bedre
rådgivere af kunder omkring energirigtige byggeløsninger. Til trods for at
der på det tidspunkt endnu var meget

Foto: ESTIF

Vækstforum har
medvirket til, at
regionens håndværksvirksomheder
er klædt på til at
håndtere nye klimaog energiløsninger.

travlhed indenfor byggebranchen, blev
uddannelsen en succes med mere end
50 håndværkere, som hen over vinteren 2007 – 2008 gennemførte uddannelsen. Håndværkerne var en blanding
af elinstallatører, tømrere og VVS operatører, der på erhvervsskoler i regionen blev uddannet til at anvende energibesparende materialer og løsninger
ved bygge- og renoveringsarbejde.
De mange håndværkere, der gennemførte det første kursus, repræsenterede 40 regionale håndværksvirksomheder, som hver især har omkring
200 kunder om året. Det betyder, at i
omegnen af 8.000 kunder hvert år vil
blive serviceret af håndværkere, der
er blevet opkvalificeret til at håndtere
særlige energibesparende løsninger.
Som eksempel vil de fleste kunder kunne halvere deres varmeforbrug, efter at
have fået installeret energibesparende
løsninger fra de nyuddannede håndværkere.
Projektets succes blev af Vækstforum
betragtet som så stor, at der blev tildelt
en ekstrabevilling i foråret 2009. Dette
skete i forbindelse med, at Vækstforum
lancerede en særlig krisepakke, som
skulle give hurtig effekt hos regionens
virksomheder. Det nye kursus blev afholdt henover efteråret 2009, og der
meldes her om en endnu større tilslutning end første gang. a
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I projekt KLAR,
har man udviklet et uddannelsesnetværk for værksteder, som arbejder med
at klargøre og servicere
nye typer af landbrugsmaskiner

af mindre virksomheder, hvor der i
forvejen eksisterer et relativt begrænset
udbud af efteruddannelsestilbud.

Helt nye
uddannelsessamarbejder
Nye landbrugsmaskiner kræver
nye kompetencer
Ved nye typer af efteruddannelsesforløb
gælder det ofte, at mange umiddelbart
efterspørger kurset, men alligevel bliver
det ikke oprettet. Dette skyldes tit, at de
enkelte virksomheder er for små til at
kunne stille med tilstrækkeligt mange
kursister. Denne udfordring gælder
også for forhandlere af landbrugsmaskiner, som har et stort behov for at få
større viden og indsigt i nye teknikker
til service og reparation af blandt andet
traktorer. Med projekt KLAR, som
Vækstforum igangsatte i 2008, er der
etableret et særligt uddannelsesnetværk
for forhandlere af landbrugsmaskiner.
Netværket er med til at synliggøre den
nye montøruddannelse, som skal ruste
forhandlerne til at sælge nye og mere
teknisk krævende maskiner. For at
kunne sælge og servicere de nye maskiner er der nemlig behov for yderligere
uddannelse.
Med det nye netværk er der nu skabt
en montøruddannelse, som udbydes på
Selandia – Center for Erhvervsuddannelser i Slagelse. Kurserne har haft stor
succes i 2009, hvor centret har uddannet teknikere og montører fra regionens
maskinforhandlere. Et eksempel på en
af de virksomheder, som har fået stort
udbytte af kurset, er Nellemann Agro
10
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A/S. Virksomheden importerer landbrugsmaskiner, og benytter sig af værksteder, som er beliggende flere steder
i sjællandsregionen. På værkstederne,
har man via et regionalt koordineret
kursusforløb fået opkvalificeret sine
medarbejdere. Kompetenceudviklingen
har især haft fokus på reparation og
service på primært traktorer og andre
mindre kørende landbrugs- og gartnermaskiner.
Dette har kunnet lade sig gøre på
grund af KLAR netværket for maskinforhandlere, som har været med til at
tydeliggøre uddannelsesbehovet på
området. Det har tidligere været svært
at fylde holdene op på disse kurser, men
netværket sikrer nu gennemførelse af
kurserne. Med andre ord havde målgruppen aldrig fået samme muligheder
for efteruddannelse, idet de repræsenterer små virksomheder, som ikke selv
kan danne kursushold. Endvidere tilrettes kurser og forløb nu målrettet ud fra
den fællesmængde af uddannelsesbehov, som gruppen af små maskinreparatører har. Uddannelsesplanlægningen
har givet så meget omtale og succes, at
der nu kommer deltagere fra andre dele
af landet for at tilknytte sig netværket.
KLAR projektet omfatter også kompetencenetværk indenfor mange andre
brancher. Fælles for dem alle er dog, at
de har fokus på særlige behov hos typer

I efteråret 2008 var Vækstforum med
til at etablere et helt nyt samarbejde på
uddannelsesområdet. Et samarbejde
som fik betegnelsen ’Konsortium for uddannelsesudvikling for Region Sjælland’
- i daglig tale KURS samarbejdet. Målet
for samarbejdet har været at danne et
uddannelsesnetværk blandt regionens
videregående uddannelsesinstitutioner,
og der igennem sikrer udvikling af de
erhvervsrettede uddannelser samt at
styrke den generelle rekruttering af studerende. I netværket deltager Roskilde
Universitet, University College Sjælland
(USCJ) og Erhvervsakademiet.
I regi af det nye regionale samarbejde
er der opstået flere nye uddannelsesaktiviteter. Der er blandt andet etableret
et samarbejde mellem Roskilde Universitet og University College Sjælland
om videreuddannelsesmuligheder for
færdiguddannede studerende på de
mellemlange uddannelser. Samtidig har
KURS etableret et samarbejde omkring
udveksling af lærere på tværs af regionens uddannelsesinstitutioner. Formålet er her at give underviserne mulighed
for at styrke deres faglige kundskaber
som led i deres daglige undervisning.
KURS samarbejdet er et blandt
mange af Vækstforums projekter, hvor
deltagerne har opnået positive resultater i form af at samarbejde på tværs
sektorer og ved etablering af regionalt
forankrede netværk.

De røde faner er stadig en fast del af Flemming
Lassens hverdag, for de hænger dekorativt på
væggene i frokostrummet hos 3F i Kalundborg.

Interview

Fagbevægelsens stemme:

- Indflydelse ?

Ja, absolut !

LO-formand Flemming Lassen har været med i Vækstforum næsten fra starten – og har haft
det godt med det. For ham er det både en vigtig og en naturlig udvidelse af fagbevægelsens
opgaver, og han trives i et forum, hvor argumenterne tæller
Teks og foto: Gert Ellegaard

LO

-formand Flemming Lassen har været med i
Vækstforum næsten fra starten – og har haft det godt med
det. For ham er det både en vigtig og en naturlig udvidelse af
fagbevægelsens opgaver, og han trives i et forum, hvor argumenterne tæller.
- Jeg møder af og til mennesker, som ikke helt er klar over,
hvad Vækstforum Sjælland er for en størrelse. Og hvis man
ikke lige er interesseret i den del af samfundslivet, forstår jeg
da godt, at folk kan blive lidt tomme i øjnene, når man forsøger at forklare dem om Vækstforums virke. Det ændrer nu
ikke ved min egen opfattelse af Vækstforum som en meget
værdifuld platform, når det handler om den fremtidige udvikling af både erhvervsliv og uddannelser.
Flemming Lassen, 53 år og fagligt aktiv som både 3F- og
LO-formand i Kalundborg, taler sig hurtigt varm, når emnet
er Vækstforum og fagforeningsmandens virke her. Han sidder på et fælles mandat fra LO, FTF og AC, og den fylder han
så godt ud, at han også er med i formandskabet i Vækstforum
Sjælland.
- Dermed kommer man automatisk lidt tættere på tingene,
fordi man eksempelvis er med til at udforme dagsordener og
lignende, men jeg har nu altid følt, at der er blevet lyttet, når
jeg har præsenteret mine holdninger. Så når du spørger, om
jeg føler, at jeg har indflydelse, er svaret ja, absolut ja!

Helikopterperspektivet
Set i Flemming Lassens perspektiv er arbejdet og beslutningerne i Vækstforum præget af argumenter, gode argumenter.
- Det handler både om synspunkter og om evnen til at kunne begrunde dem. Det er et forum, hvor vægtige argumenter kan være med til at bane vejen for de beslutninger, man

selv ser som de rigtige. Det er knap så afgørende, hvor man
selv kommer fra, for – som jeg oplever det – har medlemmerne den indstilling, at man skal evne at løfte sig lidt op i
helikopterperspektiv og vurdere, hvad der samlet set tjener
udviklingen bedst, forklarer Flemming Lassen. Han kan ikke
mindes en eneste sag, hvor man i Vækstforum har taget særlige lokale hensyn frem for de regionale.
- For eksempel har vi i de faglige organisationer ikke kun
interesse i, at de faglige forhold er i orden for vores medlemmer. Det handler jo også om alt det andet, og det er kun naturligt for os også at arbejde for, at det går virksomhederne
godt, for det kan kun smitte af på de vilkår, vores medlemmer får.

Pragmatisk tilgang
Fagforeningsformanden er selv rundet af det ufaglærte arbejde, hvor han kom forbi både byg, transport samt jord og
beton, inden han kom til Asnæsværket som kraftværksarbejder. Måske er det derfor, han har en pragmatisk tilgang til
arbejdet i Vækstforum, hvor han agerer side om side med arbejdsgivere, politikere, embedsmænd og topfolk fra uddannelsesverdenen.
- Vækstforum kan åbne for muligheder, der ellers aldrig
ville være opstået, fordi man her har en helt anderledes risikovillig kapital til rådighed. Når vi sidder og vurderer de
forskellige projekter, kommer vi naturligvis med hver vores
indgang, men de forskellige synspunkter fra dagligdagen bliver aldrig af nogen, heller ikke os, gjort til kardinalpunkter.
Vi har formået hver gang at bøje tingene, så de kan gennemføres, hvis de altså er værd at satse på, og det er en stor
tilfredsstillelse at være med til.
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Femern bælt
vil løfte hele regionen

Vækstforum har fra starten været meget opmærksomme på de udviklingspotentialer, der vil være forbundet til
etableringen af en fast forbindelse over
Femern Bælt. Der er blevet arbejdet for
forbindelsen i mange år og i Vækstforums korte levetid er ønskerne blevet
opfyldt: I 2018 er det planlagt, at den
faste forbindelse vil stå klar så de første biler og toge kan krydse farvandet
mellem Nordtyskland og Lolland.
Nu gælder de om både at ruste regionen til selve anlægsarbejdet og om at
skue frem mod de mange jobmuligheder, som kan følge i kølvandet af den
faste forbindelse. For at imødegå de

kommende udfordringer og muligheder, har vækstforum iværksat en række
initiativer, som allerede nu er i færd
med at ruste regionen til den nye bro.

Nye arbejdspladser
betyder også behov for nye
kompetencer
Når arbejdet med broen går i gang i løbet af nogle få år, vil der uden tvivl blive skabt en efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen. Ét af de projekter, som
Vækstforum har igangsat, handler om
at sikre, at man allerede inden det første spadestik taler sammen på tværs
af Femern Bælt og derved sikrer en

koordineret beskæftigelses- og kompetenceindsats mellem den danske og
den tyske side. Projektet hedder »Et
sammenhængende arbejdsmarked i
Femern Bælt«. Projektet har undersøgt
de muligheder og barrierer, der vil være
i forbindelse med skabelse af arbejdspladser i anlægsfasen. Projektet blev
afsluttet i 2009, og peger på, at man i
kompetenceindsatsen – paradoksalt
nok – skal undlade at være alt for fokuseret på at målrette kompetenceudviklingsforløb til anlægsfasen. Så længe
forbindelsens endelige konstruktion
ikke er på plads, er det bedre med uddannelser af mere generel karakter,

Fakta
I 2008 blev Femern forbindelsen endeligt vedtaget med underskriften af en
fælles statstraktat mellem Danmark og
Tyskland.
Frem til 2012 vil der med baggrund
i projekteringsloven ske en detaljeret
planlægning og gennemførelse af de
nødvendige miljøundersøgelser.
Beslutningen om at gennemføre den
faste forbindelse som en bro eller som
en tunnel-løsning træffes efter resultatet af miljøundersøgelserne foreligger.
Det forventes, at Folketinget i 2012
vil træffe endelig beslutning omkring
12
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udformningen af forbindelsen samt de
overordnede krav til byggeriet.
Byggefasen forventes at forløbe fra
2012 og frem til åbningen af forbindelsen i 2018.
I Danmark vil landanlæggene blive forberedt frem til åbningen af forbindelsen.
Det drejer sig bl.a. om elektrificering af
den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Rødbyhavn samt udbygning til
dobbeltsporet jernbane fra Vordingborg
til Masnedø og fra Orehoved til Rødbyhavn.

Femern forbindelsens udseende er endnu ikke fastlagt.
Om det bliver en bro, en tunnel eller en kombination,
det ved vi senest i 2012. Foto: Sund & Bælt

som for eksempel sprogundervisning.
Det vil samtidig give flere muligheder
for kort og hurtig specialisering, når de
konkrete behov opstår.
Fremtidig tilpasning af beskæftigelse, kompetencer og arbejdsmarked
er også noget, som Fonden Femern
Belt Development er meget optaget
af. Fonden vil i projektet, »Klar til
Femern Bælt 2012«, konkret arbejde
på at sikre regionens små og mellemstore virksomheder et godt afsæt til at
få del i anlægsarbejderne ved byggepladserne og serviceringen af de store
entreprenørselskaber og desuden gøre
virksomhederne klar til at gå ind i internationale samarbejder. Projektet er
startet i efteråret 2009 og løber frem til
sommeren 2012.

Porten til Skandinavien
Guldborgsund Kommune har i deres
projekt »Færdiggørelsen af det store
H« lavet en analyse, som blandt andet undersøgte regionens virksomheders, forventninger til den kommende
forbindelse. Resultaterne af analysen
viser, at der er optimisme blandt virksomhederne – ikke mindst for de virksomheder, som er beliggende i den geografi, der bliver direkte berørt af broen.
Det er naturligvis Lolland, men også
områder, der ligger i den transportkorridor, som bliver betegnet som »porten

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum og
Fonden Femern Belt Development
Vækstforum og Fonden Femern Belt Development har indgået en samarbejdsaftale. Målet med denne aftale er at sikre de initiativer, og gennemføre de projekter, som giver den størst mulige værdiskabelse for regionen. Fonden Femern
Belt Development skal desuden medvirke til at sikre et kontinuerligt regionalt
overblik og koordination af aktiviteter, som igangsættes af andre aktører i regionen, og som sigter på at undersøge eller udnytte mulighederne som følge af
etableringen af en fast Femern Bælt forbindelse.

til Skandinavien«. Hér viser resultaterne fra ’Færdiggørelsen af det store H’,
at regionens virksomheder ud over en
god stor portion optimisme samtidig
også er realistiske omkring, hvad der
skal til for at broen kan udnyttes til forretningsudvikling. Virksomhedernes
optimisme beror blandt andet på det
faktum, at det fremover vil blive lettere at få tyske kunder til at komme til
regionen. Men også på en forventning
om, at der kan skabes en helt ny brandingværdi, fordi Femern Bælt regionen
formodentlig vil blive mere kendt i en
stor del af det øvrige Europa. Projektet har desuden konkluderet, at det vil
være inden for transport og handel,
at man kan forvente et øget indtægtsgrundlag ved etableringen af den faste
forbindelse.

Vil broen også blive en
mental bro?
Sådan lyder et af de spørgsmål som
også dukker op, når diskussionen fal-

der på den kommende forbindelse. På
RUC har man sat sig for at undersøge
spørgsmålet, og man har via Vækstforum fået mulighed for at komme med
nogle kvalificerede svar.
Danmark og Tyskland har en lang historie og et kompliceret forhold. Men
der er sket store ændringer i den måde
danskere opfatter tyskere på og omvendt. Projektet »Den mentale bro« kan
være med til at bygge bro mellem to kulturer. Der er konkret tale om et forskningsprojekt, som skal kaste lys over,
hvad der skal til for at skabe den mentale bro. Ønsket er at bane vejen for, at
der kan skabes en Femern Region, hvor
der sker udveksling af arbejdskraft, erhverv og kultur, og hvorfra en ny kultur
og mentalt fællesskab kan opstå. Det
ønske gælder ikke kun i nærområdet
blandt nøglepersoner, men også i den
bredere offentlighed. Projektet er startet i slutningen af 2009. Svaret på, om
der så vil komme en »mental bro«, må
vente til projektet er afsluttet i 2011.

»

Den endelige beslutning om at etablere Femern-forbindelsen er jo en utrolig stor succes på et overordnet plan
for regionen. Men jeg synes, at vi i god tid har tænkt
i forberedende projekter, så vi allerede nu med konstruktionsfasen kan byde ind med regionale tiltag. Vi
skal sikre, at der er grund til stoppe – gøre ophold
– på Sjælland på vejen mellem Hamborg og København eller Malmø«
Kristian Ebbensgaard, formand for Vækstforum 2006 - 2010
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Interview

Vi skal turde
turde mere
– Det er simpelthen fantastisk at være med i Vækstforum, hvor man har direkte
indflydelse på den regionale erhvervsudvikling. Lige fra starten er vi erhvervsfolk
blevet mødt med respekt fra politikere, uddannelsesfolk – ja hele vejen rundt !
Tekst: René Brodin | Foto: Jan Djenne

Jane Strange i vante omgivelser
på Sørup Herregård, beliggende
ved Ringsted.
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Jane Strange uddeler meget gerne roser til Vækstforum Sjællands betydning
og arbejdsform, men hun er heller ikke
bleg for at skubbe til vanetænkninger,
der hvor hun synes, det er nødvendigt.
Den farverige direktør gennem de seneste fem år for Sørup Herregård midt
på Sjælland har taget sit gå-på-mod,
ambitioner og netværkskultur med fra
sin fortid i storbyens hotelverden.
- Vi skal turde turde noget mere her
på Sjælland!
- Det er fint med stolthed over sin lokale egn, sin egen virksomhed og skole,
og sin egen kommune. Men det skal
ikke forhindre os i at give plads til naboen. Hvis vi internt spænder ben for
hinanden, går det ud over alle. Vi skal
have ambitioner om en stolt udvikling
- i hele regionen!
- Det kræver, at vi kender hinanden og arbejder sammen, siger Jane
Strange.

Et opkald på mobilen bliver lige tjekket
– og så kommer fortsættelsen:
- Jeg har set mange tegn på en positiv
holdningsændring i de fire år, jeg har
været en del af Vækstforum Sjælland.
I erhvervslivet har vi savnet meget at
blive respekteret og lyttet til. Men respekten har været der lige fra staten.
Den gode stemning og lysten til at arbejde sammen for en samlet regional
udvikling, er meget opmuntrende.

Hele paletten
Jane Strange repræsenterer Dansk
Erhverv i Vækstforum Sjælland. Her
er hun udpeget til bestyrelsen for Østdansk Turisme. Selv om hun er en erfaren og aktiv del af turisterhvervet, har
Jane Strange i Vækstforum-sammenhænge en bredere skygge på kasketten.
Jane Strange ser muligheder på
tværs af vaner – i stedet for at se begrænsninger og skelpæle. Det er den
tankegang, der gør virksomheder
overlevelsesdygtige – og som gør byer,
kommuner og regioner »konkurrencedygtige«, mener hun:
- Det nytter ikke at være dygtig, virkelysten og samarbejdsvillig helt alene.
Hele paletten skal være med. Derfor er
jeg utrolig glad for, at vi i Vækstforum
også har vores skoler, uddannelser og
forskning stærkt med i billedet.
- Uddannelser er simpelthen forudsætningen for den regionale udvikling!

Konkrete idéer i udbud
De senere år er turismeerhvervet begyndt at ændre fokus, mener Jane
Strange. Hun nævner blandt andet en
spændende og innovativ satsning fra
Østdansk Turisme, der satser på mere
produktorienterede og lokalt forankrede projekter – og ikke mindst det store
Købstads-projekt, som har Vækstforum Sjællands fulde opmærksomhed.
- En ny opgave for Vækstforum Sjælland kunne være at sætte nogle konkrete idéer i ”udbud” for at få gang i nye
tiltag på oplevelsescenterfronten, efter
at projektet i Holmegaard er kuldsejlet,
siger Jane Strange og tilføjer:
- Vi har selvfølgelig Lalandia og BonBon Land – men der skal andet og
mere til. Efter min mening kan spændende steder som Trelleborg og Lejre

gøres meget sjovere og trække et meget
større publikum…
- …hvis man tør.

Selvsikker
Uddannelse – og i øvrigt også kunst
og kultur - er noget, der rykker. Også
i bogstavelig forstand. Det er det kvinder med børn vælger efter, når de skal
flytte til en ny egn, mener direktøren.
- Det er ikke fordi, vi absolut skal
satse på de højakademiske erhverv.
Absolut ikke – den gruppe hører turisterhvervet jo heller ikke til. Men
at have en vis uddannelse, hvor man
lærer nogle metoder til at tilegne sig
lidt vanskeligere stof, giver dig selvsikkerhed, som er guld værd og giver det
nødvendige gå-på-mod, når du kaster
sig ud i iværksætteri.
Direktør for Sørup Herregård mener
at Regionen bør agere som Iværksætter, og ser også gode tegn på en spirende selvsikkerhed, stolthed og et gåpå-mod:
- Det viser sig blandt andet i Vækstforum, hvor vi efter de første år er begyndt at turde sætte mere ambitiøse
mål for vores regions udvikling og er
begyndt at fremhæve de styrkepositioner, vi rent faktisk kan fremvise.
Men selv om vi nu kommet godt fra
start, er der ingen laurbær at hvile på:
- Fra erhvervslivet vil vi blive ved
med at stille krav og udfordre vores
medspillere i Vækstforum Sjælland.
Vi vil gerne se konkrete resultater, så
Vækstforums arbejde og projekter skaber ejerskab og engagement hos alle
interessenter i regionen.
Der er absolut masser for Vækstforum Sjælland og dets aktører at gøre,
mener direktøren på Sørup Herregård.
Og hun er selv meget positiv og parat
til det videre samarbejde:
- Det er et sjovt arbejde – fordi det
nytter!
- Det kræver tålmodighed at få sat
nye skibe i søen, og at få vendt store
dampere. Men med den virkelyst
og den respekt der er for hinanden i
Vækstforum Sjælland, har jeg oplevet
en stadig større fornemmelse af, at det
kan lykkes at få stoltheden til at give
udbytte i vores region.
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helt nye

regionale turismekoncepter

Lige fra start har Vækstforum været optaget af de regionale
udviklingspotentialer, som ligger indenfor turismesektoren.
Derfor var den første store kontrakt, som Vækstforum indgik
også med det regionale turismeselskab, Østdansk Turisme –
en kontrakt som har fokus på at ud udvikle turismeerhvervet i hele sjællandsregionen, læs evt. mere om kontrakten på
side 7.
I erhvervsudviklingsstrategien er turisme og oplevelsesøkonomi et særligt fokusområde, og der lægges vægt på, at
regionen skal udvikle sine eksisterende potentialer. Det har
blandt andet været Vækstforums målsætning at udvikle turismekoncepter, der kan være med til at skabe nye oplevelsesmuligheder og events, udnytte mulighederne for branding
af købstæderne, samt inddrage nye målgrupper.
Det kan nu konstateres, at Vækstforum har formået at leve
op til disse målsætninger. Der er indenfor flere af de udpegede turismepotentialer foregået en meget interessant udvikling.

Dengang Vordingborg var Danmarks
hovedstad
I Region Sjælland ligger der ikke færre end 22 købstæder, som
alle indeholder en lang række historiske fortællinger. For eksempel at Vordingborg i tiden under Valdemar Atterdag var
landets hovedstad, at Sorø har Ludvig Holberg begravet i klosterkirken, og at Roskilde var Europas største by i Middelalderen. Disse og mange andre spændende historier har projektet
»Købstaden – en moderne by med sjæl« formået at udnytte til
at udvikle en helt ny turismeprofil for regionen.
Det er Østdansk Turisme, som har formået at udfolde de
oplevelsesøkonomiske muligheder ved at bruge købstæderne som en ny indgang til regional destinationsudvikling.
Projektet understøtter samtidig Vækstforums målsætning
om udvikling af helårsturisme. Købstadsprojektet har således været med til at afdække købstædernes potentialer for
helårsturisme og har på den måde udviklet en markant købstadsprofil og nye turismeprodukter, som også er interessante uden for sæsonen.

Det fælles brand for 18 af de 22 købstæder i regionen.
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Som resultat af projektet er 18 købstæder i regionen nu gået
sammen om en fælles branding. Det fælles brand skal profilere købstæderne under ét logo – Kongelandet. Det nye
brand skal signalere, at hver købstad har noget unikt at byde
på og dermed er et skatkammer af oplevelser. Konceptet forventes i de kommende år for alvor at skulle markedsføre de
regionale købstæder.

Sejlerturisme
Det er ikke kun på land, at regionen i de seneste år har udviklet helt nye turismekoncepter. Også på vandet, har man
formået at etablere nye attraktioner. På Møn har den lokale
havn i Hårbølle bidraget til, at der i regionen er skabt en ny
årlig begivenhed, som tiltrækker rigtig mange besøgende.
Projektet »Kapsejlads Møn Rundt« blev tildelt en bevilling
fra Vækstforum, som betød, at man første gang i 2008 kunne
rebe sejlene til en helt ny sejlerbegivenhed.
Baggrunden for Vækstforums tilskud til Kapsejlads Møn
Rundt var ikke kun ønsket om at medvirke til udviklingen
af en lokal begivenhed, men også at medvirke til at skabe
grundlaget for en mere omfattende satsning. Eventen har
gjort, at Møn nu en weekend i august måned er genstand
for stor opmærksomhed fra sejlere fra både Danmark og udlandet. Således er et nyt dansk-tysk samarbejde på tværs af
Femern Bælt opstået som en del af sejlereventen på Møn i
form af det såkaldte »Cruising Fehmarn Belt«, som er blevet
til et selvstændigt Interreg-projekt. Et projekt, som skal understøtte udvikling af havnemiljøer på både den danske og
den tyske side af Femern Bælt. Havnesamarbejdet kan siges
at være et vidnesbyrd på den interesse, der i dag er omkring
sejlads og sejlerturisme. Nu er Kapsejlads Møn Rundt er blevet en fast årlig tilbagevendende begivenhed – uafhængig af
ekstern støtte.
I 2009 var der omkring 2000 besøgende i forbindelse med
kapsejladsen, som er en sand folkefest med tilhørende regionale kulinariske mad og drikkeoplevelser. Eventen forventes
at blive endnu større i 2010.

Klima og energi som turistattraktion
Hvem havde forestillet sig, at affaldssortering skulle blive
en turistattraktion, eller at turister helt fra Asien skulle tage
hele turen til Danmark for at blive imponeret over et flaskeretursystem? Det er tilfældet for projektet »Den lærerige
miljøoplevelse«, hvor ingredienserne er Sjællandsregionens
mange klima- og miljøvirksomheder, såsom den industrielle
symbiose i Kalundborg, energibesparende byggeri, vindmøl-

Den årlige event ”Kapsejlads Møn Rundt”
forventes at blive endnu større i 2010.
Foto: ”Kapsejlads Møn Rundt”

Foto: ”Østdansk Turisme”

Købstæderne i Region Sjælland
har alle noget unikt at byde
på. De er gået sammen under
brandet ”Kongelandet – et
skatkammer af oplevelser”

» Når vi nu er begyndt at sætte ekstra fokus på
nye projekter inden for klimaområdet og turisterhvervet, samler vi ressourcerne på færre
områder for at opnå succeser. Stort set alle
andre erhverv kan med en innovativ tilgang
sagtens få en finger med på disse områder.
Turisme er jo andet og mere end badebolde på
stranden…« Jane Strange, vækstforummedlem
2006 - 2010

leproduktion på Lolland og altså også de nærmest klassiske
genbrugsstationer, som for mange udlændinge fremstår som
noget nærmest nyskabende.
Roskilde Universitet og Østdansk Turisme står bag projektet, som formåede at vinde Turismens Fællesråds Initiativpris i 2008. Formålet har fra starten været at udvikle et
turismekoncept ved at skabe en ny type af helårsturisme i
regionen: Oplevelsesorienteret miljøturisme. Oplevelsessiden af turismen består i en form for lærerige miljøoplevelser, der taler til fornuft, erfaring, kultur, dialog og sansning i
forhold til mange forskellige målgrupper. Et delprojekt er, at
der samtidig er uddannet turistførere, som kan fortælle interesserede om miljøturisme i Sjællandsregionen.
Som en udvidelse af »Den lærerige miljøoplevelse« blev
der i efteråret 2009 gennemført faste ture i en biogasdrevet
bus. Bussen havde en række temabaserede rundture i Sjællandsregionen, hvor deltagerne blandt andet kunne opleve

bæredygtige energiløsninger, økologisk landbrug og regionale klimalandsbyer. Busturene var en stor succes med mange passagerer på alle afgange. Klimaekspressen startede sin
rute fra København for derefter at køre rundt og besøge Sjællandsregionens mange miljø- og klimaattraktioner.

Øget regionalt turismesamarbejde
Med Vækstforums fokuserede turismeindsats er der siden
2007 blevet etableret rigtig mange nye samarbejder i regionen. Udover de projekter, som er fremhævet her, er det vigtigt at nævne den store interesse blandt kommuner, uddannelses- og videninstitioner og det regionale turismeerhverv
for Vækstforums strategiske satsninger. I de årlige handleplaner har Vækstforum skabt rammer for, at de mange turismeaktører har fået fornyet anledning til at samarbejde om
udviklingen af nye spændende regionale oplevelser – hvilket
i høj grad er lykkedes.
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Hvor svært
				 kan det være

Frederiksdals Kirsebærvin Foto: Grønt Center

				 at skaffe en korkprop?

»Den ene dag er opgaven en forretningsplan, den
næste dag sparring i forbindelse
med indretning af en produktionsbygning. Så en godkendelse fra en
kommune – eller måske bare et trøstende ord efter en samtale med en
bankmand uden innovative tanker!«

a

Tine Vinther Clausen, projektleder
’Fra clutter til cluster’
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Hvor svært kan det være at skaffe en
korkprop til en vinflaske eller for den
sags skyld nogle glas til færdiglavet
marmelade? Ikke særligt svært, ville
de fleste nok mene. Men erfaringerne
hos Frederiksdals Gods og Bandholm
Frugtplantage er, at det ikke er det letteste i verden.
Begge steder har man i de seneste
år arbejdet målrettet på at udvikle nye
kvalitetsfødevarer baseret på regionale
råvarer. Begge virksomheder er drevet
af en lille håndfuld mennesker, som
først og fremmest arbejder med deres
forretningsidéer, fordi de synes, det er
sjovt.

Foto: Celcius 360

”Nye produkter fra
Bandholm Frugtplantage”
bet bruges som betegnelse for
dannelse af regionale virksomhedsklynger og med »clutter«
menes der, en mere »mudret«
virksomhedssammensætning,
hvor der er potentialer for at
udvikle en klynge.
Projektet har haft fokus på at
udvikle eksisterende fødevareerhverv i regionen. Via forskellige
forretningsudviklingsmetoder, og
med afsæt i hele klyngeforståelsen, har projektet haft succes med
at styrke nogle af regionens mindre
fødevarevirksomheder: Blandt andet
Bandholm Frugtplantage og Frede-

- Stærkere fødevarespecialiseringer
i Region Sjælland
Sorø og udviklingsarbejde i netværket.
Frugtplantagen har et mål om
at firedoble deres produktion i 2010 i
forhold til 2007.
For de to virksomheder har sparringen med vækstforumprojektet også betydet, at de har opnået tilskud fra midlerne under de Lokale Aktions Grupper
(EU program med fokus på udvikling
i landdistrikterne). Bandholm Frugtplantage har brugt midlerne til at investere 1,5 millioner kroner i et nyt marmeladekøkken, og Frederiksdals Vineri
har ombygget en gammel kostald til
vineri.
De positive resultater fra projektet
»Fra clutter til cluster«, stopper dog ikke
her. Sideløbende med sparringen til eksisterende virksomheder har projektet
formået at udklække en helt ny virksomhed, som hedder Plantemejeriet.

Bandholm Frugtplantage solgte i en årrække frugt og æblemost fra egen avl.
For ejeren var ambitionen dog større,
og det var planen at udvikle nye marmelade- og saftprodukter. Men selvom
ambitionerne og lysten var stor, opstod
der rigtig mange spørgsmål, så som:
Hvordan opstiller man en forretningsplan? Hvordan er lovgivningen, når
man vil producere marmelade og saft
kommercielt? Hvad er god markedsføring? Og endelig; hvordan finder man
de rigtige glas til brug for de færdiglavede produkter?
Samme udfordringer havde det nye
vineri på Frederiksdals Gods. Her begyndte ildsjæle i 2007 deres helt egen
produktion af kirsebærvin. Ambitionen var at skabe et ultimativt kvalitetsprodukt på linje med god portvin. En
vaskeægte dansk vin produceret på en
gammel dansk kulturplante - kirsebær
- og ikke en integreret indvandrer som
vindruen.

riksdal Vineri som har udviklet sig fra
at være mindre hobbyforetagender til
at være seriøse og konkurrencestærke
specialproducenter. I alt har fem forskellige virksomheder opnået vigtig
sparring og rådgivning i forbindelse
med etablering af helt nye forretningskoncepter.
For Frederiksdals Vineri har projektsparringen medvirket til, at man i
2009 kunne fremstille 20.000 flasker
kirsebærvin af høj kvalitet. Interessen
har været meget stor, og der er venteliste på produkterne, der stadig ligger
på fade for at udvikle den optimale vin.
Samme udvikling har man oplevet
hos Bandholm Frugtplantage. Her lancerede man otte nye produkter i 2009,
der alle indeholder æbler blandet med
forskellige bær – nænsomt afstemt i
smag og konsistens. Forud har gået
smagstest på Ankerhus Seminarium i

»Fra clutter til cluster« gav
vital sparring

Virksomhedscase:

Netop Frederiksdal Gods, som ligger
på Vestlolland, har oplevet, hvor svært
det rent faktisk kan være at opstøve en
korkprop til brug i vinflaskerne. Til at
løse dette – og en lang række andre
små og store problemer, som opstår
når man vil stable sin egen forretning
på benene – har firmaet indgået et
samarbejde med vækstforumprojektet
»Fra clutter til cluster«. Clusterbegre-

Plantemejeriet Aps. – 1.5 mio. kroner fra CAT fonden til sunde smoothies.
Plantemejeriet er en helt ny virksomhed, der er opstået som en knopskydning fra
projektet »Fra clutter til cluster«. Virksomheden udvikler et banebrydende, sundhedsfremmende dagligvareprodukt, hvor produktionen tillader 100 procents udnyttelse af
råvarerne, og hvor slutproduktet skal kunne markedsføres på linje med mejeriprodukter. Produkterne fremstilles af friske regionale råvarer og opbevares på køl. Der er
ingen koncentrater og ingen tilsætningsstoffer.
Den nye virksomhed er kommet rigtig godt fra start, og produkterne vil være at finde
i flere af landets supermarkeder i løbet af 2010.
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På International Wind Academy Lolland er man ved at
etablere en vidensplatform
for alle underleverandører
til vindindustrien.
Foto: Skanderby Station

I 2009 udarbejdede
Vækstforum Sjælland
en publikation, som
beskriver indholdet af de
mange igangsatte klimaog energiprojekter.

Region Sjælland

Sjællandske klimaprojekter

– nyt center for
klimavenlige industrier
Climate Projects on Zealand

ninger (mio. kr. og pct.)

Region Sjælland besidder markante
styrkepositioner indenfor energi- og
klimateknologier. Disse styrkepositioner er siden 2007 blevet endnu mere
fremtrædende i og med, at Vækstforum
og aktørerne omkring Vækstforum
målrettet har understøttet de regionale
klimasatsninger.
Vækstforum Sjælland har sammenlignet med landets øvrige vækstfora
prioriteret flest udviklingsmidler til
initiativer inden for energi- og klimateknologier. En opgørelse foretaget af
Danske Regioner i slutningen af 2009
viser, at der i alt er igangsat klimainitiativer for mere end 415 mio. kr. sammenlagt for fem danske regioner. Region Sjælland står for 1/3 af dette beløb:
a Nordjylland

42 mio. kr. -10 %

a Midtjylland

43,5 mio. kr. -10 %

a Syddanmark

95,8 mio. kr. -23 %

a Hovedstaden

97,4 mio. kr. -23 %

a Bornholm

5,1 mio. kr. - 1 %

Kilde: Danske Regioner
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De mange initiativer er igangsat i hele
regionen. Det er dog særligt de tre regionale klimakommuner: Kalundborg,
Roskilde og Lolland kommuner, der er
gået i front, når det handler om at udvikle regionens kompetencer indenfor
klima- og energiområdet. Derudover er
der indgået et samarbejde mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden
om finansieringen af, hvad der betegnes som danmarkshistoriens største
EU strukturfondsprojekt. Det meget
ambitiøse projekt, Copenhagen Cleantech Cluster, har et samlet budget på
mere end 140 millioner kroner og skal
medvirke til, at Sjælland for alvor vil
være blandt verdens førende inden for
klima- og energiindustrier. Yderligere
omtale af projektet kan man finde i artiklen om de regionale partnerskabsaftaler på side 22.

Regional ekspertise indenfor
bioethanol teknologi
Kalundborg har i mange år udnyttet
erfaringerne med at håndtere overskudsvarme og spildprodukter fra de
virksomheder, der er placeret omkring
Asnæsværket. Dette bliver i daglig tale

betegnet som Danmarks industrielle
symbiose. Med afsæt i den industrielle symbiose er de tre virksomheder
Statoil, DONG og enzymproducenten
Novozymes gået sammen om at etablere et anlæg til produktion af bioethanol, Inbicon, som producerer anden
generations bioethanol. Navnet Inbicon kommer af, Integrated Biomass
Conversion. Vækstforum har støttet op
omkring arbejdet i Inbicon og har konkret medvirket til, at regionen er ved at
udvikle et internationalt videnscenter
inden for produktion og håndtering af
bioethanol i Cluster Biofuels Denmark.
Cluster Biofuels Denmark skaber
kontakter til interesserede virksomheder og videninstitutioner fra hele verden for derved at synliggøre den danske
ekspertise indenfor produktion af bioethanol. For at udvikle en global førerposition indenfor bioethanol teknologi
er der behov for at skabe strategiske
netværk med henblik på videreudvikling af metoder til enzymoptimering,
drifts- og produktionsoptimering, udvikling af sideprodukter samt håndtering af spildevand og biomasse.
Det regionale potentiale for udvik-

I Kalundborg blev Inbicon, bioethanolanlæg indviet i november 2009. Anlægget skal producere
5,4 millioner liter bioethanol, årligt på basis af
30.000 tons halm som råmateriale.
Foto: Skanderby Station

ling af biobrændstoffer er desuden ved
at blive undersøgt igennem et af Vækstforums andre projekter. I et samarbejde
mellem RUC, Risø DTU og Grønt Center
i Holeby er man ved at afdække regionens
biomasseressourcer med henblik på anvendelse til energiproduktion. Arbejdet
med kortlægningen forventes afsluttet i
løbet af 2010. Det er ambitionen, at resultaterne kan anvendes til at understøtte
det øvrige arbejde, som foregår i Cluster
Biofuels Denmark.

Vindinteresse fra Cuba
– på Lolland
Det er ikke kun inden for bioethanol,
at regionen er ved at udvikle en ny klimaindustriel styrkeposition. I mange
år har vindenergi været et vartegn inden inden for dansk cleantech, og her
har Vækstforum været med til at etablere en regional vidensklynge. International Wind Academy Lolland (IWAL)
er et nyt center, som skal være med til
skabe gunstige vilkår for underleverandører til vindindustrien. Centret
er også med til at skabe øget opmærksomhed omkring de mange andre
energiaktiviteter, som foregår på Lolland. Således havde centret, som er
beliggende i Dannemare på Lolland,
flere nysgerrig besøgende under FN’s
klimakonference COP 15, her i blandt
en officiel delegation fra Cuba.
Centret har to overordnede arbejdsområder, som begge handler om at
specialisere sig indenfor en niche af
vindindustrien.
Det første område retter opmærksomheden mod de mange underleverandører til vindmøllebranchen. De
største vindmølleproducenter, som

fx Siemens og Vestas, er afhængige af
et stort antal af underleverandører,
der leverer løsninger fra meget følsom
elektronik henover computersoftware
til specialdesignede glasfibermaterialer. Mange af underleverandørerne arbejder ikke i et decideret netværk, men
leverer uafhængigt af hinanden de løsninger, der bestilles af producenterne.
Hos IWAL arbejdes der på at etablere
en videnplatform, som kan være med
til at understøtte underleverandørerne
og give dem en bredere indsigt i de
løsninger, der i fremtiden vil blive efterspurgt indenfor vindindustrien og
dermed styrke hele kæden af underleverandører.
Det andet område handler om uddannelse. Her arbejder IWAL i samarbejde
med Center for Erhvervsuddannelser
Lolland Falster (CELF) om at udvikle
en uddannelse for de virksomheder,
som til dagligt er med til at montere
og servicere møllerne. Arbejdet med
opsætning og eftersyn af møllerne hører til i kategorien af jobs, som har den
største frekvens af arbejdsskader. Dette skyldes blandt andet, at der ikke er
nogen egentlig efteruddannelse for de
elektrikere, montører, smede mv. som
arbejder på møllerne. Derfor er IWAL
lige nu ved at starte en særskilt efteruddannelse, rettet mod de fagområder,

der arbejder med vindmøllerne. Uddannelsen omhandler både tekniske
procedurer for montering af udstyr ved
opsætning og servicering samt arbejdssikkerhed relateret til arbejdet på møllerne. Det er målsætningen, at de første
elevoptag på uddannelsen kan ske i løbet af 2010.

Kommunale klimasamarbejder
Som en del af Vækstforums forberedelse til COP 15 blev der i 2009 udarbejdet
et lille katalog med titlen »Sjællandske
Klimaprojekter«. Kataloget beskriver
størstedelen af de klima- og energiprojekter, som er blevet igangsat fra 2007
og frem.
Dette katalog omhandler også »Energiklyngecenter Sjælland«. Der er tale
om et nyt regionalt center, som har sat
nye standarder for kommunale klimasamarbejder. For første gang nogensinde er der etableret et fælles regionalt
center, som skal levere nye, energiforbedrede klima- og energiløsninger til
de 17 kommuner i Sjællandsregionen.
Energiklyngecenter Sjælland vil skabe
samarbejder på tværs af kommunerne
og dermed gøre kommunerne til drivkræfter for en regional, grøn vækst, der
giver miljøbesparelser. Det er samtidig
centrets målsætning at tiltrække virksomheder til regionen som er ekstra
grønne i deres produktion. Centeret er
sat i verden på initiativ af Kalundborg,
Roskilde og Lolland Kommuner, men
er i praksis et samarbejde blandt alle 17
kommuner i Sjællandsregionen.

Anden generations bioethanol
Anden generations biotehtanol bliver produceret af planterester som majsstænger, træflis og halm. I modsætning til første generation, som primært
bliver fremstillet af foder og fødevarer, så er der her fortrinsvis tale om brug
af biologisk affald. Novozymes, som er en del af Inbicon anlægget i Kalundborg, har netop lanceret et helt nyt enzym, som gør det muligt at fremstille
bioethanol af planteaffald til ca. en dollar pr. liter. Med det nye enzym er det
lykkedes at reducere enzymomkostningerne med 80 procent, og dermed vil
det fremover blive mere økonomisk attraktivt at producere bioethanol som
erstatning for benzin.
Det nye Inbicon bioethanol anlæg i Kalundborg skal producere 5,4 millioner
liter bioethanol, 13.000 tons lignin biopiller og 11.100 tons C5-melasse årligt på basis af 30.000 tons halm som råmateriale. Biopillerne kan bruges
som brændsel i kraftværker, og C5-melassen kan bruges til dyrefoder eller
andre formål. Dermed udnyttes alle elementer i biomassen.
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Nationale
partnerskaber

giver vækst i
Sjællandsregionen

Vækstforum Sjælland og regeringen
blev allerede i 2007 enige om at indgå
et strategisk samarbejde om vækst og
erhvervsudvikling i Sjællandsregionen.
Samarbejdet er beskrevet i en partnerskabsaftale, som siden er blevet suppleret af to tillæg. Det centrale mål med
partnerskabsaftalen er at bygge bro
mellem regeringens globaliseringsstrategi og Vækstforums initiativer. Det er
en strategisk aftale om fælles mål og
indsatser. Indsatsområderne berører
flere ministerier og en lang række regionale parter.

Regionalt engagement og nye
samarbejder
Partnerskabsaftalen indeholder i alt
61 konkrete initiativer. Initiativerne
spænder bredt over temaer som uddannelse, energi, turisme, investeringer, iværksætteri, innovation og
videnspredning. For at få størst mulig
nytte og effekt af aftalen har Vækstforum i samarbejde med regionale parter
valgt at udpege særlige »tovholdere«
for alle 61 indsatsområder. Det har været tovholdernes ansvar at drive konkrete aktiviteter, som bidrager til at
opfylde partnerskabsaftalens målsætninger. Vækstforum Sjælland har via
de respektive tovholdere skabt et bredt
samarbejde med en række regionale
samarbejdspartnere, som hver især repræsenterer særlige styrker og kompetencer inden for ét eller flere af partnerskabsaftalens mange indsatsområder.
Aftalen har ligeledes bidraget til
en tættere dialog og samarbejde med
ministerier og styrelser som fx Undervisningsministeriet, Transportmi22
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nisteriet, Udenrigsministeriet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og
Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Med aftalen i hånden er det blandt
andet lykkedes for de regionale vækstfora at etablere et strategisk samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). I 2009 gennemførte
parterne i fællesskab et udbud omhandlende innovative samfundsløsninger. Fremover ønsker parterne på samme måde at udnytte de synergieffekter,
der løbende vil opstå, fx i forbindelse
med Vækstforums »Innovationsår
2010« og RTI’s kommende virksomhedsrettede innovationsstrategi.

Regional kapitalfond
Vækstforum og CAT fonden har i fællesskab arbejdet for at etablere en større
regional kapitalfond, som skal forbedre mulighederne for risikovillig kapital
til små og mellemstore virksomheder
ikke mindst i yderområderne. Med
partnerskabsaftalen er det lykkedes
at skabe national opmærksomhed om
etableringen af fonden. Der samarbejdes både om fondens etablering og om
tilvejebringelse af fondskapital. Forberedelserne er nu kommet så langt, at
fonden forventes at være i drift i løbet
2010. Fondskapitalen vil ved etableringen være på 60 mio. kr. fordelt med
30 mio. kr. fra Region Sjælland og 30
mio. kr. fra EU’s Regionalfond, mål 2.
Arbejdet med at styrke fondskapitalen
vil også række ind i den kommende
partnerskabsaftale med regeringen, da
der er behov for fortsat at sikre statsligt
engagement og samarbejde med staten
om realisering af kapitalfonden.

Udvikling af globale klynger
Partnerskabsaftalen har ikke alene
skabt grundlag for tættere dialog mellem regionale og nationale parter. Den
har også været medvirkende til, at dialogen på tværs af regionsgrænserne
er blevet mere tæt. Vækstforum Sjælland samarbejder i mange forskellige
sammenhænge med aktører i Region
Hovedstaden og andre regioner. Det
seneste initiativ, som går på tværs af de
to regioner i Østdanmark, skal understøtte arbejdet med at skabe klynger.
Sammen med en række øvrige parter
har de to regioner iværksat Copenhagen Cleantech Cluster. Visionen er at
udvikle en af verdens førende og mest
anerkendte cleantech klynger, som
skal sørge for regional vækst hos eksisterende og nye virksomheder ved produktion og eksport af klima- og energiløsninger, såsom nye energiformer
eller energibesparende byggeri. Der
skal skabes værdi for de deltagende
virksomheder og forskningsmiljøer, og
det er ambitionen at tiltrække mindst
25 nye virksomheder fra hele verden.
Det forventes samtidig, at den vækst,
som satsningen giver, vil skabe mere
end 1000 sjællandske arbejdspladser.
Copenhagen Cleantech Cluster løber
over fem år og skal føre til etableringen af en selvbærende organisation,
der skal være centrum for cleantechaktiviteterne i hele Sjællandsregionen.
Satsningen indgår i partnerskabsaftalen med regeringen og understøtter
den nationale og regionale indsats for
at fremme vedvarende energi, herunder klimaområdet og cleantech.

Fælles fokus på klima og energi
I forbindelse med FN’s klimakonference COP 15 i
december 2009 havde regionen i samarbejde med
flere af regionens kommuner en stand i Forum på
den internationale erhvervsmesse »Bright Green«.
Vækstforum har været med til at igangsætte rigtig
mange tiltag på klima- og energiområdet, hvor flere
kan henføres til partnerskabsaftalen.

Det regionale partnerskabsbarometer:
Figuren illustrerer hvilke initiativer, der er igangsat eller på vej til at blive igangsat inden for rammerne af partnerskabsaftalen.
Grøn: Initiativer er igangsat

Gul: Initiativer på vej

Rød: Initiativer mangler endnu at blive konkretiseret.

a Samarbejde om erhvervs, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken

Regionerne, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Bornholms Kommune har i samarbejde valgt at udarbejde en årlig analyse af de aktuelle og fremtidige arbejdsmarkeds- og erhvervsstrukturer.

a Erhvervsakademier, professionshøjskoler og videncentre som omdrejningspunkt for erhvervsfremme i regionerne

Region Sjælland er i dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner i regionen om bl.a. samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne.

a Risikovillig kapital. Initiativet gennemføres i første omgang via CAT’s nye fondsdannelse CAT Invest Zealand A/S. Fonden
forventes at have et samlet indhold på 60 mio. kr.

a Virksomhedstilpasset innovationsfremme. Vækstforum har nedsat sit eget ekspertpanel for innovation. 2010 er officielt udnævnt som innovationsår i Region Sjælland

a Styrket samarbejde på uddannelsesområdet. Region Sjælland har indgået samarbejdsaftale med University College Sjælland, og der arbejdes på en samarbejdsaftale mellem Erhvervsakademi Sjælland og Region Sjælland.

a Tidlig og aktiv indsats for ledige. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet lanceret ungepakken, som skal sikre, at de unge er beskæftiget.

Fakta
CAT (Center for Avanceret Teknologi):
Forskerparken CAT er et aktieselskab, der hjælper
iværksættere med at tilvejebringe den nødvendige
kapital og de rigtige kompetencer, for at ideer kan
blive til virksomheder.
Forskerparken CAT er en kombination af innovationsmiljø, forskerpark og ventureselskab. Udover
egne midler i CAT Seed forvalter Forskerparken
CAT risikovillig kapital fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og fra CAT Invest A/S og tilfører i
øvrigt kapital fra private investorer.

Cleantech
Cleantech er et begreb for vidensbaserede erhverv
inden for industrier, hvor man arbejder aktivt på at
undgå eller minimere negativ påvirkning af miljøet
og forbedre brugen, og genbrugen af, naturens
ressourcer.
For eksempel energivirksomheder inden for vind,
sol-, vand og bioenergi. Miljøeffektivt byggeri,
materialer og transport samt genbrugsindustrien
er andre eksempler.
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Interview

Det nytter rent faktisk
at stå sammen

Den lille lokale egoisme fører ikke fremad. Hverken
for de større byer eller for de såkaldt udkantsområder. Det er faktisk lykkedes ganske godt for parterne
i Vækstforum Sjælland at stå sammen om de styrker,
vi har i vores del af Danmark.
Tekst: René Brodin | Foto: Lolland Kommune
Stig Vestergaard har 25 års kommunalpolitisk erfaring. De seneste ti år som
borgmester i først den lille Ravnsborg
Kommune og nu den større Lolland
Kommune:
- Selv om vores del af regionen bestemt har haft gevinst ved dette samarbejde har jeg ikke kun den lollandske
kasket på i dette forum. Det er vigtigt at
de styrkepositioner, vi har i regionen,
optimeres – uanset om de knytter sig
til Køge, Kalundborg eller Kragenæs.
Borgmesteren fra den grønne ø er
positiv overrasket over, den betydning
og den vilje til samarbejde, han oplever
i Vækstforum.
- Efter kommunalreformen har jeg
gennem dette forum oplevet et samarbejde med regionen, andre kommuner
og repræsentanter fra erhvervslivet og
uddannelsesinstitutioner, som jeg ikke
har oplevet tidligere. Det er utroligt positivt, og giver gode forhåbninger.
- For selv om udgangspunktet selvfølgelig er, at det er en uhomogen region med store forskelle i styrker og
udfordringer, er der startet en proces
med en vilje til at stå sammen.

Som tre vigtige eksempler på resultatet
af den fælles vilje nævner Stig Vestergaard først de helt klare og tydelige satsninger på Femern Bælt-området: »Det
er stærkt gået, at Vækstforums parter ser
de muligheder, det giver regionen«. Han
peger desuden på Vækstforums fokus på
klima- og miljøområdet samt de fælles
udspil omkring regionens infrastruktur,
»hvor vi har været rimelig klar i mælet«.
- Vi har ønsket at brande os som en
grøn kommune, og det har Vækstforum
absolut været med til bakke os op i. Det
har ikke været en hård kamp at skabe
forståelse for, at der også skal sikres
udvikling i regionens yderområder.
Man har ikke været bleg for at støtte op
om lovende projekter som for eksempel »Brint-projekt i Vestenskov«.

Klimaudfordringerne giver
muligheder
Stig Vestergaard mener at man – også
som politiker - har pligt til at forholde
sig klimaforandringerne, og at det skal
ske på en konstruktiv og fremadrettet
måde, hvis det skal lykkes at hamle op
med de store udfordringer:

- Klimaudfordringerne giver også muligheder for et område som vores til at
tiltrække erhvervsvirksomheder, hvis
vi stiller de rigtige betingelser og muligheder til rådighed. Til gavn for alle
parter. Men det gør vi ikke isoleret men
i et nødvendigt og konstruktivt samarbejde med aktører og eksperter på
mange områder inden for blandt andet
erhvervs- og forskningsområderne i regionen. Vækstforum har blandt andet
været med til at støtte Grønt Center,
der er en af Lollands væsentlige vidensarbejdspladser.
Meget tid og engagement lægger
borgmester i det ulønnede arbejde i
Vækstforum: - Det gør jeg fordi det
nytter noget! Og det er vigtigt for både
Lolland og resten af vores del af landet,
siger Stig Vestergaard:
- Vores opgave i Vækstforum i den
kommende tid bliver, at fokusere endnu mere på nogle få udviklingsområder, hvor vi står stærkt i vores region.
Vi skal ikke bare satse lige som de andre regioner, men virkelig markere og
på de områder, hvor vi har et forspring
og nogle særlige kompetencer.
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