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1. Godkendelse af dagsorden
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484659

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordnen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Mødeplan 2012 for Vækstforum Sjælland
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1483481

Resume
Administrationen fremlægger forslag til Vækstforums mødeplan 2012.
Sagsfremstilling
Vedlagt er udkast til Vækstforum Sjællands mødeplan 2011.
Mødeplanen indeholder datoer for Vækstforums møder og konference og de
møder i forberedelsessekretariatet, hvor Vækstforums dagsorden forberedes.
Vækstforums møder i 2012 foreslås placeret således:
• Onsdag den 8. februar
• Vækstkonference mandag den 7. maj (er fastlagt)
• Onsdag den 16. maj
• Torsdag den 6. september
• Onsdag den 28. november
Mødeplanen er lagt under hensyn til følgende forhold:
• Mødeplanen fastlægges for et år ad gangen, og under hensyn til
Regionsrådets mødeplan, da der bør sikres en så kort som mulig samlet
sagsbehandlingstid for erhvervsudviklingsaktiviteter.
• Vækstforum mødes fire gange årligt. Møderne afholdes kl. 10-15 inkl.
frokost og evt. oplæg eller temadrøftelser. Møderne foregår som
udgangspunkt i Regionshuset. Efter aftale dog hos en af parterne eller
hos en samarbejdspartner.
• Vækstforum afholder en årlig, tilbagevendende regionalpolitisk
vækstkonference. Konferencens formål er at være mødestedet for
aktører i regionen, som arbejder med erhvervsfremme. Konferencen
inviterer til dialog og informerer om resultaterne fra indsatsen.
Konference afholdes primo maj.
Øvrige punkter i arbejdsplanen vil blive planlagt i forhold til den endelige
handlingsplan og dennes temaer. Forberedelsessekretariatets møder om ideer
og ansøgninger planlægges også ud fra handlingsplanen. Den detaljerede
møde- og arbejdsplan fremlægges samtidigt med handlingsplanen på
Vækstforums møde i december 2011.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforums mødeplan 2012 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Bilag til punkt nr. 2:
- Den politiske mødeplan 2012 inkl. Vækstforummøder
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3. Ændring af forretningsorden og papirløst
Vækstforum
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1491724

Resume
Vækstforums forretningsorden foreslås ændret med henblik på at præcisere
punkter vedrørende mødeafholdelse og udsendelse af materiale. Der lægges
samtidig op til beslutning vedrørende papirløst Vækstforum, som vil betyde,
at materiale lægges på e-dagsorden, og der stilles iPads til rådighed for
medlemmerne.
Sagsfremstilling
Der er behov for at præcisere retningslinjerne for mødeafholdelse og
udsendelse af dagsorden og materiale til Vækstforums møder. Der lægges
derfor op til at foretage enkelte ændringer i Vækstforums forretningsorden.
Retningslinjerne for dagsorden og materiale foreslås præciseret, således at det
fremgår klarere, hvornår materialet skal foreligge. Det foreslås, at dagsorden
skal foreligge otte kalenderdage inden Vækstforums møde.
Administrationen har undersøgt mulighederne for et ”papirløst Vækstforum”
på baggrund af Regionsrådets erfaringer. Overgang til udsendelse alene
elektronisk vil indebære en besparelse på porto og trykning, som kan
medfinansiere anskaffelse af udstyr til læsning af elektroniske dagsordener.
IT-programmet eDagsorden gør det muligt at vise dagsordener på en
overskuelig måde, tilføje noter hertil på skærmen og dele noterne med andre.
Programmet kan anvendes på en pc og på en iPad. Beslutning om at arbejde
papirløst vil betyde, at hvert vækstforummedlem, tilforordnet og observatør
får stillet en iPad til rådighed, som medbringes til mødet i stedet for
papirdagsordenen. Hver iPad oprettes med det mobile bredbånd 3G.
Medlemmer, som anvender udstyr stillet til rådighed af regionen, skal betale
multimedieskat. Man kan alternativt anvende eget udstyr med trådløst
internet. Forberedelsessekretariatet m.fl. vil som Vækstforums medlemmer
kunne modtage materialet elektronisk via eDagsorden.
Beslutning om et papirløst Vækstforum vil have indflydelse på formuleringen
af teksten i Forretningsordenen, hvilket fremgår af vedlagte.
I forbindelse med mødeafholdelse lægges der op til præcisering i forhold til
beslutningsprotokollen. Det foreslås, at det præciseres, at der er adgang til at
få protokolført afvigende meninger i forhold til Vækstforums beslutninger og
tilføje begrundelser herfor, mens den nuværende formulering om, at særlige
bemærkninger kan optages i protokollen, udgår. Ændringen svarer til
retningslinjerne i kommunernes styrelseslov og regionsloven.
Økonomi
Omkostningen ved anskaffelse af iPads til Vækstforums medlemmer vil være
ca. 100.000 kr. Hertil kommer årlig udgift til mobilt bredbånd på ca. 40.000
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kr. samt udgift til forsikring, som undersøges nærmere. Den årlige besparelse
på trykning og postforsendelse vil være på ca. 16.000 kr. ved fire møder.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. der indføres papirløst Vækstforum gennem indkøb og anvendelse af
iPads og eDagsorden
2. forslag til ændringer i Vækstforums forretningsorden godkendes,
herunder ændringer jf. beslutningen vedrørende papirløst Vækstforum
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 3:
- Vækstforums forretningsorden (forslag)
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4. Orientering om studietur til Nordjylland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484833

Resume
Vækstforum orienteres om besøget til Midt- og Nordjylland den 1. og 2.
november 2011. Her skal Vækstforum Sjælland besøge Vækstforum
Nordjylland og en række midt- og nordjyske institutioner, som arbejder med
erhvervsfremme igennem viden og kapital.
Sagsfremstilling
Formålet er at hente inspiration ved at mødes og indgå i en dialog med
politiske og institutionelle samarbejdspartnere, besøge aktiviteter og afdække
muligheder for fremtidig samarbejde. Vækstforum Nordjylland besøges, idet
det forventes, at Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland har nogen
af de samme udfordringer. Turen foregår under overskriften ”Fremme af
samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv”.
Besøget er aftalt med Vækstforum Nordjylland og afholdes den 1.-2. november
2011.
På vej til Nordjylland skal vi besøge INCUBA Science Park A/S og Væksthus
Midtjylland i Århus, som ligger i samme byggeri. Begge besøg er bekræftet, og
de ser frem til at tage imod Vækstforum Sjælland. Besøget vil omfatte et oplæg
om INCUBA´s og Væksthusets aktiviteter, strategier og arbejdsmetoder.
INCUBA huser innovative virksomheder og tilvejebringer faciliteter, netværk
og kontakter til regionens vidensinstitutioner. Besøget forventes at vare ca. 3
timer inklusive frokost.
Efter ankomst til Ålborg sen eftermiddag afholdes møde med formandskabet
for Vækstforum Nordjylland. Mødet indledes med gensidig præsentation af
strategiske indsatser. Derudover foreslås det, at potentialerne for samarbejde
drøftes inden for følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grøn vækst
Turisme/kystnære områder
Fødevarer, Madkultur (tidligere kaldet Mad X)
Yderområder
Videnoverførsel
Kapital
Kompetenceudvikling
Generelt tværfagligt samarbejde
Internationalt perspektiv
Akademikere til virksomheder, særligt i yderområder
Oplevelsesøkonomi

Mødet afsluttes med fælles middag.
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Næste morgen fortsætter besøget på Aalborg Universitet (AAU), hvor samspil
mellem AAU og erhvervslivet indgår. Efter pausen besøges Forskerparken
NOVI, som støtter iværksættervirksomheder med kapital og viden. Både AAU
og NOVI har bekræftet besøget. Herefter bus til Sorø.
Økonomi
Studieturen har et budget på 100.000 kr. Udgiften afholdes af de interne
driftsmidler.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 4:
- Bilag: Program for studietur
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5. Udpegning til Grøn Komité
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484842

Resume
Regionsrådet har anmodet Vækstforum om udpegning af to repræsentanter
til Grøn Komité.
Sagsfremstilling
Regionsrådet vedtog den 7. april 2011 at oprette en Grøn Komité. Målet med
Grøn Komité er at få sat fokus på alle de gode initiativer, der er i regionen
inden for det grønne område. Grøn Komité skal være med til at sikre
samordning, sætte retning og ikke mindst synliggøre alle disse initiativer, der
udspringer hos mange forskellige aktørgrupper.
Herudover skal Grøn Komité være med til at:
• Fremme sammenhæng inden for regionens grønne initiativer og
satsninger samt udvikle nye idéer og initiativer inden for det grønne
område.
• Skabe synlighed omkring grønne initiativer i hele regionen. Samordne
og sætte retning på alle disse initiativer, der udspringer hos mange
forskellige aktørgrupper.
• Inddrage borgere og skabe debat i arbejdet om det grønne arbejde.
• Være med til at opfylde Vækstforum Sjællands vision om, at Region
Sjælland i 2015 skal være den grønne region mellem metropolerne med
et værdiskabende og miljørigtigt erhvervsliv i vækst.
• Bidrage til at sikre, at region og de 17 kommuner opnår sine erklærede
målsætninger om at foretage en samlet CO2-reduktion på mere end de
20%, som allerede er den officielle nationale målsætning.
Målsætningen er defineret i EU’s borgmesterpagt, som Region
Sjælland samt kommunerne har underskrevet.
• Videreudvikle og synliggøre regionen som en foregangsregion for
demonstration og afprøvning af grøn energi.
Arbejdet skal foregå i nært samarbejde med centrale aktører videninstitutioner
og bygge videre på igangværende projekter og initiativer.
Regionsrådet udstikker årligt rammerne for næste års temaer for Grøn
Komités arbejde efter indstilling fra den Grønne Komité.
Grøn Komité består af en formand og 41 medlemmer fordelt således:
•
•
•
•
•
•

Regionsrådet (4) heraf to fra Bæredygtighedsudvalget og to fra
Udviklingsudvalget
Kommunerne (4)
Vækstforum (2)
Folketingsmedlemmer valgt i Sjællands Storkreds (2)
EU-parlamentarikere (2)
Danmarks Naturfredningsforening (2)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greenpeace (1)
NOAH (1)
Friluftsrådet (1)
Repræsentanter fra de lokale aktionsgrupper under
landdistriktsprogrammet (2)
Landbrugsinteresser (2)
Erhvervslivet (4)
Energiforsyningsselskaber (2)
Videninstitutioner – RUC, Risø, Grønt Center, CAT, Flakkebjerg, UCSJ
og EASJ (5)
Pressen (2)
Andre regionale nøglepersoner (5)

Det bemærkes, at Grøn Komité er omfattet af ligestillingsloven vedrørende
udpegning og indstilling af medlemmer. Der gøres derfor opmærksom på, at
ligestillingsloven forudsætter, at der indstilles både en mand og en kvinde.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at der udpeges to medlemmer til Grøn
Komité.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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6. Implementering af
erhvervsudviklingsstrategien og
økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484844

Resume
Der præsenteres en opgørelse over fremdriften i arbejdet med at
implementere erhvervsudviklingsstrategien. Der sammenholdes med den
økonomi, som Vækstforum har til rådighed. Formålet er at give Vækstforum
en oversigt over de hidtidige og nuværende investeringer fordelt på
strategiens temaer, og samtidig et grundlag for at foretage kommende
dispositioner i forhold til implementering af erhvervsudviklingsstrategien.
Sagsfremstilling
Til og med Vækstforums møde i maj 2011 har Vækstforum været med til at
igangsætte mere end 200 initiativer. Der er i alt bevilget knap 900 mio. kr. fra
de regionale udviklingsmidler og EU’s strukturfondsprogrammer, mål 2.
Initiativerne er forholdsvist store og skal sikre at
erhvervsudviklingsstrategiens mål nås.
Tabel 1 er en opgørelse over de igangsatte initiativer, fordelt på de temaer, som
er beskrevet i Erhvervsudviklingsstrategien 2011–2014. Opgørelsen hviler på
en vurdering af de enkelte projekter og hvilket tema projektets indhold
primært relaterer sig til. Dermed vil det for mange projekter gælde, at de kan
indpasses under flere af de enkelte temaer. Det gælder bl.a. de fem
samarbejdskontrakter (Copenhagen Capacity, Østdansk Turisme, Invest in
Denmark, Roskilde Universitet og Risø-DTU). Opgørelsen omfatter således
også kontrakterne, men for at tydeliggøre kontrakternes særlige rolle, er der i
tabel 2 foretaget en selvstændig opgørelse af disse. Udover de to tabeller er der
vedlagt en komplet liste med Vækstforums initiativer i perioden 2007-2011
opgjort på strategiens 7 temaer.
Tabel 1 Opgørelse på alle Vækstforuminitiativer 2007 - 2011
Igangværende
projekter
Energi, miljø og cleantech

Afsluttede
projekter

21

16

Medico/farma og
sundhedsinnovation
Fødevarer og landbrug

8

6

14

11

Turisme og oplevelser

8

14

27

21

25

21

Innovation og
internationalisering i regionens
virksomheder
Kvalificeret arbejdskraft til
fremtidens arbejdsmarked

- 12 -

Regionale
udviklingsmidler. Mio. kr.
95,5
(25,4)
39,2
(28,5)
28,4
(8,5)
81
(42,2)
164,3
(59,6)
37,3
(11,3)

Strukturfondsmidler,
mål 2. Mio. kr.
135,3
(2,0)
9,2
(0)
30,6
(1,2)
15,4
(11,6)
56,3
(7,7)
165,2
(15,8)

(Kompetencer og uddannelse)
Regionen mellem
metropolerne
Total

10

7

113

96

27,1
5,9
472,8
(181,4)

Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af alle vækstforumbevillinger (ikke
reservationer) til og med maj 2011. Det øverste beløb er det samlede beløb,
som er bevilget af Vækstforum i perioden 2007-2011, dvs. inklusiv afsluttede
initiativer. Det nederste beløb angiver de midler som har været knyttet til nu
afsluttede initiativer.
Tabel 2 Opgørelse på Vækstforums kontrakter
Kontrakt
Copenhagen Capacity
Invest In Denmark
Østdansk Turisme
RUCInnovation
Risø DTU
Totalt

2008 – 2010

2011 – 2014

22,2
2,9
30,9
9,9
22,3
88,2

26,4
3,9
32,4
10
22,4
95,1

Samlet beløb,
mio. kr.
48,6
6,8
63,3
19,9
44,7
183,3

Der henvises desuden til sag 11, hvor der gives en mere detaljeret præsentation
af kontrakternes arbejde.
Den systematiske gennemgang af Vækstforums initiativer viser, indenfor
hvilke områder, der er foretaget flest investeringer. Det fremgår bl.a. at
størstedelen af de bevilgede midler fortsat arbejder i form af nuværende og
kommende initiativer. Dette gælder såvel for de regionale udviklingsmidler og
ikke mindst for mål 2 midlerne. Således er 88 % af de samlede bevilgede mål 2
midler investeret i initiativer, som afsluttes i perioden 2011-2014. Hvad angår
de regionale erhvervsudviklingsmidler, er 61 % bevilget til initiativer, som
endnu ikke er afsluttet.
Det fremgår også, at størstedelen af projekterne foregår indenfor de tre
temaer, ’Cleantech’, ’Innovation og internationalisering’ og ’Kvalificeret
arbejdskraft’. 65 % af de nuværende projekter er igangsat under disse tre
temaer. Hertil skal dog bemærkes, at rigtig mange af projekterne vil kunne
betragtes som innovationsprojekter, men vil samtidig også kunne ses under et
af de øvrige strategitemaer.
På økonomidelen gælder det således også at der er bevilget flest penge fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler til projekter som arbejder med ’Innovation
og internationalisering’. Knap halvdelen af alle midler er bevilget indenfor
dette tema. Billedet er dog et lidt andet når det kommer til mål 2 midlerne.
Her er det først og fremmest ’Kvalificeret arbejdskraft’, som dominerer. Dette
skal naturligvis ses i sammenhæng med de muligheder der er indenfor
Socialfonden. Men også indenfor ’Cleantech’ er der anvendt mange mål 2
midler og disse mider er først og fremmest bevilget igennem Regionalfonden.
Nedenfor følger en kort status for arbejdet i de fem store kontrakter og
implementeringen af strategiens syv temaer.
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0
412
(38,3)

Energi, miljø og cleantech fokuseringen har været en klar rød tråd igennem
Vækstforums arbejde siden 2007. Sammenlagt er der her bevilget 231 mio. kr.
til 37 forskellige initiativer. Indsatsen har særligt været fokuseret omkring
udvikling af nye test- og demonstrationsmuligheder for cleantechindustrier i
regionen, herunder: et af verdens første fuldskala bølgekraftanlæg, et
rådgivnings- og testcenter for underproducenter til vindmøllevirksomheder, et
fuldskala testanlæg til produktion af bioethanol i Kalundborg samt et helt nyt
videncenter der skal understøtte byggevirksomheder med viden indenfor
klimavenligt byggeri. Herudover har Vækstforum bl.a. via sin medvirken til at
etablere ”Copenhagen Cleantech Cluster” og med kontrakten med Risø DTU
(Danmarks National Laboratorium for Bæredygtig Energi) sørget for at give de
regionale cleantechvirksomheder særligt gode rammebetingelser.
Medico/Farma og sundhedsinnovation. Medico og Farma er udpeget som en
af regionens styrkepositioner. Særligt indenfor medicoområdet findes der en
større underskov af virksomheder i regionen, som bl.a. levere produkter og
ydelser til produktion af hjælpemidler og andre typer velfærdsløsninger. En
stor del af Vækstforums indsats har været rettet mod at styrke den offentlige
private innovation. Indenfor det seneste halvandet år, har Vækstforum således
arbejdet målrettet i forhold til sundhedsinnovation og udvikling af nye
løsninger og koncepter i samarbejde mellem sundhedssektoren og
virksomheder. Fx er der i projekterne ’Klinisk overblik’ og ’Mobil
hjemmemonitorering’ udviklet nye telemedicinske løsninger, som kan gøre
behandlingen bedre og nemmere for patienter. Derudover blev der i 2010
etableret et nyt regionalt center for sundhedsinnovation på Næstved Sygehus.
Centret arbejder bl.a. med at udvikle prototyper og introducerer ny teknologi
på sygehusene, der kan gøre patienterne hurtigere raske og letter personalets
daglige arbejde.
Fødevarer og landbrug. Den regionale fødevareplatform var et af de allerførste
initiativer, som Vækstforum investerede i tilbage i 2007. Platformen startede
ud fra et ønske om at øge innovationen og væksten i fødevareerhvervet.
Fødevareplatformen udspringer af Grønt Center og har i hele perioden
medvirket til en øget omtale af regionens kvalitetsfødevarer og samtidig
udviklet et netværk blandt de mindre fødevareproducenter. Især har
Fødevareplatformen sat spot på de udfordringer som mange mindre
producenter har ift. distribution, logistik og markedsføring. Vækstforums
regionale fødevaresatsning blev igangsat primo 2011 for at styrke
fødevareerhvervene. En central del af fødevaresatsningen består af et storstilet
fødevareprojekt, der med et samlet budget på 30 mio. kr. i de kommende år
skal løfte fødevareerhvervet i dets værdikæder. Den store regionale
fødevaresatsning har særligt fokus på oplevelser/markedsføring,
produktinnovation samt styrke afsætningsmulighederne hos
primærproducenterne. En anden del af den regionale fødevaresatsning er
arbejdet med at skabe en regional forankring i arbejdet med MadX - nu
Madkulturen; et arbejde der lige nu pågår og sigter på at inddrage og
fremadrettet udnytte regionale potentialer og erfaringer fra de regionale
fødevaresatsninger.
Turisme: Vækstforum har i 2011 lanceret en turismesatsning, som bl.a.
omfatter den regionale turismestrategi, som udarbejdet i samarbejde med
kommuner og Østdansk Turisme. Strategien betyder at der fra i år er blevet sat
særligt fokus på at udvikle nye oplevelser inden for kulturhistorie og fødevarer.
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Hertil skal nævnes den kontrakt, som Vækstforum har indgået med Østdansk
Turisme netop med henblik på at Region Sjælland i fremtiden kan opnå en
større omsætning og indtjening i turismeerhvervet.
Innovation og internationalisering: Arbejdet med at øge innovationen i de
regionale virksomheder handler bl.a. om at overføre viden fra
vidensinstitutioner til regionens små og mellemstore virksomheder. Arbejdet
er bl.a. koblet op til de udviklingskontrakter, som Vækstforum har indgået
med Risø-DTU og RUCinnovation. Kontrakterne betyder at der systematisk
gennemføres innovation og teknologiudvikling hos virksomheder i regionen.
Et andet eksempel er, at Vækstforum har formået at etablere en filial af
Alexandra Instituttet i regionen. Alexandra Instituttet tilbyder service og
rådgivning omkring af intelligente IT løsninger, fx på sundhedsområdet.
Endelig er Vækstforum via samarbejdet med Grønt Center på Lolland fortsat
medvirkende til, at der indenfor bl.a. fødevareområdet udvikles nye produkter
og markedsføringskoncepter til gavn for regionale fødevarevirksomheder. I
forhold til internationalisering arbejdes der både med virksomhedernes
forudsætninger for at agere på det globale marked og med opdyrkning af
specifikke markeder. Der er der indgået en aftale med Danmarks Eksportråd
om udplacering af em medarbejder i Væksthus Sjælland. Der er igangsat
aktiviteter med henblik på markedsmuligheder i Østafrika og i Rusland,
tilsvarende er Kina-aktiviteter under forberedelse og aktuelt fremlægges
projektet ”Globale Vækstvirksomheder i Region Sjælland” til behandling.
Kvalificeret arbejdskraft er et af de andre temaer, hvor Vækstforum har et
særligt fokus. Her er den eksisterende indsats i høj grad knyttet til at sikre øget
kompetenceniveau for medarbejdere i regionens virksomheder. Overordnet
sigter initiativerne på dels at skabe bedre uddannelsesmuligheder på
regionens erhvervsuddannelser og videregående uddannelser og dels på at
virksomhedernes ansatte får bedre kompetencer for at højne
konkurrenceevnen.
Regionen mellem metropolerne. Region Sjællands placering mellem
København, Berlin og Hamburg giver en række unikke udviklingsmuligheder.
Temaet arbejder både med at få strategisk udbytte af Øresundsregionens
erhvervsklynger og videninstitutioner samt at skabe udvikling i tilknytning til
Femernbæltforbindelsen. Vækstforum har alene investeret knap 25 mio. kr. i
femern-initiativer, der skal sikre at der med femernforbindelsen blive skabt
nye arbejdspladser såvel før, under som efter tunnelens indvielse. Som
eksempel kan nævnes projektet, ’Klar til Femernbælt’, som sørger for at ruste
de regionale virksomheder, som vil deltage i byggefasen af tunnelen. Projektet
har haft opnået stor bevågenhed og fået hundredvis af henvendelser fra
erhvervslivet. Vækstforum har også indgået en strategisk samarbejdsaftale
med Femern Belt Development, som betyder at de virksomheder som har
interesse i etablere sig i den kommende Femern bælt korridor i Region
Sjælland, kan få den nødvendige information om bl.a. mulige
virksomhedsplaceringer.
Vedlagt er en komplet projektoversigt i bilag, som viser alle nuværende og
hidtidige initiativer fordelt på de enkelte temaer. Oversigten giver indsigt i de
projekter og kontrakter som Vækstforum har investeret i og ikke mindst
sammenhængen i forhold til strategi og handlingsplan.
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Økonomi
Vedlagt præsenteres den aktuelle økonomioversigt. Oversigten kan
sammenfattes således:
• Følges indstillingerne, er de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011
stort set forbrugt.
• I 2012 0g 2013 er der, trods en hel del nuværende bevillinger og
reservationer, fortsat beskedne midler til disponering. Dette gælder
både de regionale erhvervsudviklingsmidler og mål 2 midlerne.
• Forberedelsessekretariatet anbefaler, at der i de kommende år ikke
afsættes faste, ens rammer til de temaer, som beskrives i handlingsplan
2012-2013. I stedet skal der foretages en konkret vurdering af, hvilket
omfang af medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
og mål 2 midlerne der er behov for, i implementeringen af
handlingsplanen. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er disponible
midler til at igangsætte aktiviteter løbende over perioden.
• Administrationen har iværksat en systematisk gennemgang af tidligere
bevilgede midler for at afdække i hvilket omfang, der kan forventes
tilbageløb af midler. Årsagerne til tilbageløb kan eksempelvis være
mindre omkostninger end budgetteret, ændrede forudsætninger i
projekterne eller andet. Der forventes en afklaring inden Vækstforums
næste møde 6. december 2011.
• Bemærk i øvrigt: I sagen vedr. orientering om projekttemaet ”Region
Sjælland – det grønne laboratorium” er der bl.a. disponeret midler til
det beskrevne bioenergiprojekt fra Regionsrådets ekstrabevilling i 2011
på 8 mio. kr. som er rammesat til ”aktiviteter med umiddelbar positiv
effekt på virksomhedernes vækstmuligheder og arbejdskraftens
beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en grøn og energirigtig
region”. I forbindelse med opdateringen af økonomioversigten, foreslås
der overført yderligere midler fra denne ekstrabevilling. Dermed
anvendes der i alt 3.065.000 kr. fra ekstrabevillingen og 495.250 kr.
Konsekvensen er, at ekstrabevillingen er opbrugt og at der i alt er
anvendt 1.945.250 kr. fra den afsatte ramme på 3 mio. kr. til temaet i
Vækstforums budget.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller at, Vækstforum drøfter fremdriften i
implementeringen af erhvervsudviklingsstrategien
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 6:
- Økonomioversigt
- Vækstforums indsats 2007 - 2011
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7. Handlingsplan 2012-2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484846

Resume
Første udkast til handlingsplan 2012-2013 fremlægges til drøftelse.
Handlingsplanen beskriver, hvordan Vækstforum Sjælland i perioden vil
udmønte erhvervsudviklingsstrategien 2011-2014. Handlingsplanen
forelægges i endelig form til Vækstforums møde den 6. december 2011.
Sagsfremstilling
Vedlagt er første udkast til handlingsplan 2012-2013 for Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Det forelægges til drøftelse med henblik
på, at der udarbejdes et færdigt forslag til vedtagelse på Vækstforums møde
den 6. december 2011.
Handlingsplanen 2012-2013 afløser den hidtidige handlingsplan 2011-2012, og
indeholder en justering af de beskrevne temaer i 2012. Samtidig beskrives
temaer for 2013. Handlingsplanen er rullende. Vækstforum skal derfor i
slutningen af 2012 vurdere behovet for justeringer i beskrivelsen af indsatsen i
2013.
For så vidt angår temaerne i 2012, skal vedlagte udkast ses som en revidering
af den gældende handlingsplan. Samtidig lægges der op til, at indsats og
arbejdsform i 2012-2013 ændrer sig i retning af yderligere styring fra
Vækstforums side:
Indsatsen defineres i langt højere grad af Vækstforum og skal udvikles i
samarbejde med relevante aktører, som også vil få til opgave at gennemføre
indsatsen. Vækstforum vil i større grad end tidligere bestille bestemte
aktiviteter fra regionale aktører og i mindre grad indkalde ideer.
Handlingsplanen omfatter samtidig andre typer af aktiviteter end projekter,
som Vækstforum medfinansierer. Herunder den årlige vækstkonference, der
fungerer som et mødested og en markedsplads for regionale
erhvervsfremmeaktiviteter, samt det kommende samarbejde med
erhvervslivets organisationer om at sætte fokus på fremtidens
kompetencebehov.
Vækstforum vil i 2012 sætte mere fokus på opfølgning. Resultater og erfaringer
fra den hidtidige indsats vil blive tydeliggjort og løbende indarbejdet i
vurderingen af, hvilken kommende indsats der skal igangsættes. I vedlagte
udkast afrundes beskrivelsen af hvert tema med, hvilke målsætninger i
strategien, temaet bidrager til, samt hvordan Vækstforum vil følge op på
indsatsen. Derudover beskrives opfølgning på den samlede indsats i det
afsluttende rammesættende kapitel.
Samspillet mellem den igangværende og den kommende indsats fremgår også
direkte i temabeskrivelserne. I hver temabeskrivelse opridser en faktaboks de
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vigtigste eksisterende aktiviteter, der understøtter det videre arbejde med
temaet.
Der gennemføres tre temaer i hvert af de to kommende år. Dette er en ændring
fra de nuværende fire årlige temaer. Formålet er at skabe endnu mere fokus i
de nye aktiviteter og samtidig videreføre den igangværende indsats og sikre
øget opfølgning. Med temaerne lægges der op til både en rammepåvirkende
erhvervsfremme og en mere direkte virksomhedsrettet indsats.
Layout: det foreslås, at handlingsplanen trykkes i samme format, men ikke på
glat papir, samt at alene forside og bagside er illustreret og i farver. Det vil
understrege, at der er tale om en revision snarere end en ny publikation samt
minimere omkostningerne væsentligt.
Der foreslås følgende temaer i 2012:
• EU i Region Sjælland
• Innovation – offentlig-privat samarbejde
• Fleksibilitet i uddannelser
Vedr. 2013 foreslås:
• Eksport – systemeksport
• Innovation i virksomhederne
• Kompetence i virksomhederne
Økonomi
Handlingsplanen implementeres af de midler, Vækstforum har indstillingsret
over: de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU’s Mål 2-midler.
Herudover forventes det, at midlerne geares med nationale såvel som
internationale midler.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter udkastet til
handlingsplanen 2012-2013 med henblik på, at administrationen udarbejder
et endeligt forslag til Vækstforums møde den 6. december 2011.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 7:
- Handlingsplan 2012-13, 1. udkast
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8. Partnerskabsaftale: Fyrtårne og andre
indspil
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484848

Resume
Der skal udarbejdes partnerskabsaftale for 2011 i efteråret afsluttende med
et politisk møde ved årsskiftet. Vækstforum vedtog den 17. maj 2011 indspil til
seks fyrtårne i den kommende partnerskabsaftale. Administrationen har
derudover indsendt forslag til andre initiativer, der kan indgå i aftalen. De
bearbejdes i samarbejde med relevante ministerier i efteråret.
Sagsfremstilling
Vækstforum godkendte på mødet den 17. maj 2011 følgende forslag til fyrtårne
i den kommende partnerskabsaftale for 2011. Forslagene er indsendt inden
ministeriets frist den 9. august 2011:
1. Femern Bælt Vækststrategi
2. Regional kompetencesatsning
3. Teknologiudvikling på energiområdet: regional bioenergisatsning
4. Fødevaresatsningen
5. Tiltrækning af kapital til regionen
6. Kulturhistorisk satsning
Fyrtårnene er i udgangspunktet uprioriterede, men hvis der skal prioriteres,
foreslås prioritering i den nævnte orden.
Indspillene vil i efteråret være genstand for dialog mellem administrationen og
relevante ministerier og vil, sammen med evt. supplerende initiativer fra
ministerierne, blive meldt ud i regeringens udspil til nye partnerskabsaftaler,
som forventes udsendt til vækstfora i slutningen af oktober 2011. På den
baggrund forventes politisk behandling af regeringens forhandlingsudspil i de
enkelte vækstfora, dvs. på Vækstforum Sjællands møde den 6. december, samt
politiske drøftelser mellem regeringen og vækstforaenes formandskaber og
indgåelse af aftalerne på møder i december 2011 / januar 2012. Processen kan
dog ændres som følge af det netop afholdte folketingsvalg.
Fyrtårne og øvrige initiativer i partnerskabsaftalen skal være med til at
implementere erhvervsudviklingsstrategien. Det betyder dels, at der skal
fokuseres i form af færre initiativer og dels, at initiativernes indhold skal
videreudvikles med henblik på at bidrage til at implementere
erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder og de årlige temaer i
handlingsplanerne.
Partnerskabsaftalen spiller også sammen med Regionsrådets regionale
udviklingsstrategi (RUS), som sammen med erhvervsudviklingsstrategien og
Lokal Agenda 21 (LA21) er det bærende grundlag for den regionale
udviklingsindsats. RUS’en og LA21 er i høring indtil 14. oktober 2011 og
indeholder temaer, som kan udvikles i sammenhæng med
partnerskabsaftalen.
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Administrationen har gennemgået de 23 initiativer i partnerskabsaftale 2010
med henblik på at reducere antallet og præcisere indholdet i de tilbageværende
initiativer. På den baggrund har administrationen konkluderet, at de fleste
initiativer i 2010-aftalen gennemføres gennem den løbende implementering af
erhvervsudviklingsstrategien med handlingsplaner og i etablerede
samarbejder med forskellige ministerier.
Administrationen har derfor til tidsfristen den 9. august valgt at indsende
forslag til initiativer til den kommende partnerskabsaftale på områder, hvor
der er særligt behov for at fastholde eller udvikle statslige aktørers fokus. Det
gælder de seks foreslåede fyrtårne samt følgende initiativer, som er
videreførelse eller sammenlægning af initiativer fra 2010-aftalen:
•
•
•

Styrket offentlig-privat samarbejde og innovation indenfor bl.a.
velfærd-, sundhed- og psykiatriområderne
Østersøstrategi i regionale interesser
Opsamling af metangas på nedlagte lossepladser

Herudover forventes ministerierne at (gen)indsætte forslag til initiativer på
områder, hvor der er tværregionalt samarbejde eller nationale prioriteringer.
Administrationen foreslår derfor, at der fra regionens side undlades at udvide
listen med initiativer yderligere.
Udgangspunktet er i øvrigt, at Vækstforums forslag til fyrtårne forventes at
kunne indgå som initiativer, i det omfang de evt. ikke anerkendes som
fyrtårne.
I vedlagte bilag gennemgås skematisk, hvordan administrationen har
gennemgået 2010-aftalen med henblik på at samle og reducere i antallet af
initiativer. En række af initiativerne fra 2010-aftalen indgår i de nye
fyrtårnsinitiativer, og andre udgår. Bilaget gengiver desuden de udkast til
initiativformulering, som er sendt ind.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at de indsendte forslag til fyrtårne og
andre initiativer godkendes med henblik på den kommende administrative
dialog frem mod udsendelsen af regeringens forhandlingsudspil ultimo
oktober.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 8:
- Oversigt over initiativer partnerskabsaftale
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9. Øresundsregionen som strategisk
satsningsområde
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484849

Resume
Vækstforum har besluttet, at der skal udarbejdes et notat om
Øresundsregionen som strategisk satsningsområde og om, hvad der er
kommet ud af det hidtidige engagement. Der er udarbejdet forslag til
strategisk linje, hvor regionen i højere grad sætter dagsordenen og
prioriterer øresundsindsatsen i sammenhæng med regionens strategier.
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede den 17. maj 2011, at der skal udarbejdes et notat om
Øresundsregionen som strategisk satsningsområde. Der forsøges også
udarbejdet en oversigt over, hvad der er kommet ud af det hidtidige
engagement i geografien. Notat er vedlagt.
Essensen i oplægget er, at Region Sjælland i højere grad selv skal sætte
dagsorden for de øresundsaktiviteter, regionen vil deltage i. Aktiviteterne og
ressourcerne skal prioriteres i nær sammenhæng med de regionale strategier,
herunder erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsstrategi.
Med hensyn til, hvad der er kommet ud af det hidtidige engagement i
øresundsgeografien, kan følgende fremhæves:
-

Region Sjælland er med på landkortet, når Øresundsregionen
markedsføres internationalt som et stærkt metropolområde.
Region Sjælland inviteres med i interreg-projekter og andre
samarbejdsprojekter, der går over Øresund.
Region Sjælland er omfattet af brandet Medicon Valley.
Region Sjælland er tilsvarende en del af Copenhagen Cleantech Cluster,
som har potentiale til at udvikle sig til en øresundsregional
styrkeposition.
Region Sjælland har deltaget i en væsentlig andel af interregprojekterne i Øresundsregionen og hermed opnået EU-tilskud til
regionalt relevante aktiviteter. Centrale eksempler er IBU-projektet om
infrastruktur og byudvikling og Job og Kompetence Øresund.

Øresundssamarbejdet er organiseret i en række organisationer, projekter mv.
og det skal løbende vurderes, om organiseringen understøtter mål og ønsker
for indsatsen.
Øresundskomitéen udgør en politisk overbygning på samarbejdet i regionen
og er det politiske forum, hvor de centrale diskussioner af samarbejdet i
regionen tages. Med den øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) er der
blevet enighed om vigtige indsatsområder, som samtidig spiller sammen med
strategierne i de tre regioner. Eksempelvis hænger ØRUS’ens fokus på
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klima/cleantech og innovation godt sammen med Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi.
Infrastruktur, arbejdsmarked, erhvervsudvikling og forskning er vigtige
samarbejdsområder. På det erhvervs- og forskningspolitiske område har
meget af øresundssamarbejdet været koncentreret i Øresundsuniversitetet og
Øresund Science Region med tilhørende platforme. Alle disse platforme er nu
nedlagt. Det giver behov for en diskussion af den fremtidige organisering
inden for feltet.
Forslag til strategisk linje
Administrationen foreslår, at følgende hovedelementer skal danne grundlag
for regionens tilgang til øresundssamarbejdet fremover og dermed udgøre en
”strategisk linje” i arbejdet:
•

•
•

•

•

•

•

Region Sjælland er aktiv medspiller i øresundssamarbejdet på grundlag
af en mere strategisk og fokuseret tilgang baseret på regionens styrker
og interesser.
Fortsat politisk overbygning i Øresundskomitéen.
Målrettet engagement på felter, hvor Region Sjælland har styrker og
øresundsregionale interesser inden for rammerne af
erhvervsudviklingsstrategien:
o Infrastruktur – STRING grøn transportkorridor
o Cleantech og klima
o Sundhedsinnovation og velfærdsteknologi
o European Spallatial Source (ESS)
o Arbejdsmarkedssamarbejde mhp. at styrke jobmuligheder på
tværs af sundet
o Erhvervssamarbejde mhp. styrkelse af eksport og innovation
Fortsat deltagelse i og formidling af muligheder i grænseoverskridende
samarbejde bredt funderet med udgangspunkt i den fælles
øresundsregionale udviklingsstrategi ØRUS.
Behov for ny organisering på feltet erhverv-forskning-innovation efter
nedlæggelse af Øresund Science Region og platforme. Reducere
omfanget af mellemled med faste tilskud.
Større vægt på projektsamarbejder og ”større satsninger” med de
relevante aktører inkl. direkte samarbejde med Region Skåne og
Region Hovedstaden og andre aktører, regionen allerede samarbejder
med.
Faste bidrag fastholdes på niveau som nu, men nye aktiviteter
prioriteres i henhold til Vækstforum/Regionens interesser og
finansieres gennem gearing med andre puljer.

Videre proces
Øresundsregionen som strategisk satsningsområde behandles ligeledes i
Regionsrådet med henblik på en fælles holdning til samarbejdet i
Øresundsregionen og prioritering af de regionale midler. Administrationen vil
fortsætte dialogen med de andre regioner og aktører om prioriteringer og
arbejdsdeling i Øresundssamarbejdet på grundlag af den foreslåede strategiske
linje.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Øresundsregionen som strategisk satsningsområde drøftes.
2. Forslaget til strategisk linje godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 9:
- Bilag: Øresundsregionen som satsningsområde
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10. Regional programansøgning til
landdistriktsprogrammet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484850

Resume
Udkast til den regionale programansøgning for Region Sjælland under den
såkaldte ”200 mio. kr.-pulje” forelægges med henblik på godkendelse og
indsendelse til Fødevareministeriet. Programansøgningen lægger op til
aktiviteter til udvikling af landdistrikterne for samlet ca. 100 mio. kr., fordelt
med ca. 80 mio. kr. til erhvervsudvikling, herunder en mindre del til
forbedring af livskvalitet, samt ca. 20 mio. kr. til natur og miljøprojekter.
Sagsfremstilling
Som en del af Regeringens Grøn Vækst-aftale fra 2009 blev der besluttet en
pulje for regioner og kommuner, også kaldet 200 mio. kr.-puljen. Puljen skal
udmøntes som regionale programansøgninger under
landdistriktsprogrammet. De regionale programansøgninger skal dække
perioden frem til udgangen af 2013. De regionale programansøgninger skal
udarbejdes som fælles kommunale/regionale ansøgninger. Ansøgningen er
indsendt til Fødevareministeriet, FødevareErhverv, før fristen den 1. oktober
2011 i forventning om, at Vækstforum godkender den i mødet den 12. oktober
2011.
Vækstforum er orienteret om 200 mio. kr.-puljen i møder den 10. februar og
den 17. maj 2011. Udarbejdelsen af den regionale programansøgning blev i
forlængelse heraf aftalt mellem KommuneKontaktRådet (KKR) og
Vækstforum Sjællands sekretariat. En fælles kommunal/regional
arbejdsgruppe blev nedsat og har udarbejdet vedlagte udkast til en regional
programansøgning. Til programansøgningen knytter sig en liste over påtænkte
aktiviteter, en økonomioversigt og en analyse af regionen. Disse er også
vedlagt.
Den regionale programansøgning fra Region Sjælland har til formål at skabe
en fælles kommunal/regional indsats, der sigter mod at styrke udviklingen af
landdistrikterne. Rammerne for indsatsen fastsættes af fem eksisterende
bekendtgørelser under landdistriktsprogrammet.
Udarbejdelsen af den regionale programansøgning har baseret sig på en
konstruktiv, fælles kommunal/regional prioritering og fastlæggelse af indhold
i programansøgningen. Samtlige kommuner og lokale aktionsgrupper
(LAG’er) er blevet indbudt til at give deres bud på initiativer under
programansøgningen. Kommunerne har internt prioriteret kommunale
indsatser i den endelige ansøgning. Da LAG-projekterne helt primært relaterer
sig til kommunale initiativer, er de prioriteret i sammenhæng med de
kommunale projekter. Arbejdet er resulteret i en omfattende liste af
projektidéer. Projekterne fordeler sig inden for følgende indsatser:
•

Fødevarer som styrkeposition og vækst i fødevareerhvervene
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•
•
•
•

Grøn innovation
Turisme, oplevelsesøkonomi og kulturhistorie
Natur og miljø
Livskvalitet

Der lægges op til, at Vækstforum Sjælland suppleret med kommunal
repræsentation udgør det fælles kommunale/regionale beslutningsforum.
Ansøgninger, som vedrører de to LAG-bekendtgørelser, skal i høring i de
berørte LAG’er. Det foreslås gennemført som en del af sagsbehandlingen
således, at eventuelle bemærkninger indgår som en del af den politiske
behandling.
Projektansøgninger skal efter politisk behandling fremsendes til
legitimitetskontrol i Fødevareministeriet, FødevareErhverv, som forestår den
endelige godkendelse og økonomistyring af projekterne.
Det foreslås, at projekter under den regionale programansøgning indkaldes to
gange; en primo 2012 og en ultimo 2012. De få ansøgningsfrister skal dels
sikre mindst mulig administration, og dels sikre at de mest kvalificerede
projekter prioriteres. For at kvalificere ansøgningerne foreslås tematiserede
indkaldelser.
Programansøgningen blev behandlet i KKRs formandskab den 24. august
2011.
Færdiggørelsen af ansøgningen kan medføre mindre justeringer i form af
præcisering og korrektur. Eventuelle justeringer vil ikke ændre ved den
overordnede ramme.
Økonomi
I den foreliggende version af programansøgningen er der skabt en
regional/kommunal medfinansiering på ca. 25 mio. og et samlet budget på
mindst 50 mio. årligt i 2012 og 2013, samlet ca. 100 mio. kr., fordelt med ca.
80 mio. kr. til erhvervsudvikling, herunder en mindre del til forbedring af
livskvalitet samt ca. 20 mio. kr. til natur og miljøprojekter.
Der tildeles ikke ressourcer til administrationen som en del af
programansøgningen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at den regionale programansøgning
godkendes, idet ansøgningen er fremsendt til Fødevareministeriet,
FødevareErhverv, inden tidsfristen den 1. oktober 2011.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Mette Touborg, Henning Jensen, Anette Ilsøe, Jim Stjerne Hansen, Flemming
Lassen, Ib Poulsen, Gert Scheel, Ulla Skaarup, Peter Terman Petersen og Laila
Busted deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 10:
- ansøgning
- projektliste
- analyse
- økonomioversigt
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11. Høringssvar til forslagene til regional
udviklingsstrategi og Lokal Agenda 21-strategi
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484852

Resume
Regionsrådet har sendt følgende i høring: forslag til den regionale
udviklingsstrategi 2012-2015 og forslag til Lokal Agenda 21-strategi 20122015. Begge strategier rummer klare erhvervsudviklingsperspektiver.
Sagsfremstilling
Regionsrådet skal udarbejde en regional udviklingsstrategi og en Lokal Agenda
21-strategi. De to strategier er sammen med erhvervsudviklingsstrategien de
bærende strategier for den regionale udvikling. Der er klare sammenhænge
mellem strategierne. Den regionale udviklingsstrategi har et bredere
helhedsperspektiv, erhvervsudviklingsstrategien er målrettet
erhvervsudviklingen og skal i henhold til lovgivningen danne grundlaget for
den regionale udviklingsstrategi. I Lokal Agenda 21-strategien er der fokus på
bæredygtig udvikling.
Der er i flere af de foreslåede aktiviteter god overensstemmelse med de
aktiviteter, der arbejdes med i Vækstforum. Der er derfor mulighed for et
tættere samarbejde på udvalgte felter. Den regionale udviklingsstrategi
rummer udover de mere erhvervsrettede perspektiver også emner som kultur,
infrastruktur, tilgængelighed og natur samt det internationale og
interregionale samarbejde.
Regionsrådet har i de to forslag lagt op til, at der bygges videre på de initiativer
og satsninger, der allerede er sat i gang. Den regionale udviklingsstrategi er
bygget op med ti målsætninger med hver sine effektmål samt fire tværfaglige
temaer.
Temaerne er:
• Talent, ildhu og nytænkning
• Byg på regionens styrker - Region Sjælland går foran
• Kompetenceløft på alle niveauer
• Region Sjælland som bindeled
Der er sammen med strategierne udarbejdet handlingsplaner, som beskriver
de aktiviteter, som Regionsrådet ønsker at sætte i gang i et tæt samarbejde
med de regionale aktører. Den regionale udviklingsstrategi vil med den
endelige vedtagelse blive fulgt af publikationen ”Det regionale billede”, som vil
indeholde udvalgte fakta om regionen samt en nærmere beskrivelse af de
enkelte målsætninger.
Lokal Agenda 21-strategien består af to dele. Den første del er rettet mod, hvad
Region Sjælland – som virksomhed – kan gøre for at fremme bæredygtig
udvikling. Den anden del omfatter Lokal Agenda 21-indsatsen i Region
Sjælland som geografi. Der er opstillet i alt fem målsætninger for Lokal
Agenda 21-indsatsen.
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Der er for begge de to forslag god overensstemmelse mellem de målsætninger,
som Vækstforum arbejder for at fremme.
Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som blandt andet
fremhæver, at der er god overensstemmelse mellem Regionsrådets og
Vækstforums ønsker til den fremtidige regionale udvikling blandt andet inden
for grøn satsning og løft af kompetenceniveauet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at udkastet til Vækstforums høringssvar
om den regionale udviklingsstrategi med handlingsplan og Lokal Agenda 21strategien med handlingsplan godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 11:
- Udkast til høringssvar til forslagene til den regionale udviklingsstrategi
2012-2015 og Lokal Agenda 21-strategi
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12. Orientering om projekttemaet "Region
Sjælland - det grønne laboratorium"
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484854

Resume
Vækstforums tema ”Region Sjælland – Det grønne laboratorium” er blevet
gennemført parallelt med Regionsrådets tema. Temaet har resulteret i 11
projektideer, fem af disse ideer skal samles til en regional bioenergisatsning.
Sagsfremstilling
Temaet ”Region Sjælland – Det grønne laboratorium” er det tredje tema i 2011
i handlingsplan 2011-2012. Temaet har været afholdt parallelt med
Regionsrådets tema under samme titel.
Med temaet sættes der fokus på at styrke den regionale indsats omkring
udvikling af test- og demonstrationsmuligheder for virksomheder der arbejder
med miljø og energiteknologi. Region Sjælland har de seneste år formået at
etablere grønne initiativer, som profilerer regionen som en af landets mest
klima- og miljøfokuserede i den regionale erhvervsudvikling. Dette er bl.a. sket
i forbindelse med det store internationale klimatopmøde (Cop15) i København
i december 2009, hvor Region Sjælland deltog med en klimaudstilling i
Forum.
Vækstforum Sjælland er samtidig landets mest aktive, når der kommer til
arbejdet med cleantech-sektoren. Bl.a. har Vækstforum i samarbejde med
Hovedstaden lanceret den nu internationalt anerkendte cleantech-klynge,
Copenhagen Cleantech Cluster. Og i Roskilde arbejdes der, med støtte fra
Vækstforum, på at udvikle Risøpark, som skal være en fremtidig erhvervspark
med nye og eksisterende miljø- og energivirksomheder.
Desuden har Region Sjællands grønne satsning sat fokus på at styrke den
regionale klimaprofil. Kommunerne, Kommune KontaktRådet (KKR) Sjælland
og Region Sjælland har i fællesskab udarbejdet en klimastrategi, som har som
vision at gøre regionen til en af de førende klimaregioner i Europa og i
efteråret 2010 blev der afholdt et stort klimaborgertopmøde, hvor regionens
borgere fik lejlighed til at komme med gode ideer til, hvordan regionen kan
blive endnu mere klimavenlig. For at sikre dette momentum har projekttemaet
om det grønne laboratorium sørget for at videreføre nogle af de regionale
cleantech-satsninger.
De indsendte ideer er udsprunget af et projektseminar, som blev afholdt i
Regionshuset den 24. maj. Her blev der i tre forskellige workshops drøftet
projektmuligheder indenfor emnerne: 'Biomasse til bioenergi', 'Synliggørelse
og formidling af Region Sjællands grønne profil' og 'Kompetencer til
fremtidens arbejdsmarked i cleantech-sektoren'.
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Regional bioenergiindsats
Som resultat af temaet igangsættes der et større udviklingsinitiativ omkring
brug af biomasse til energiproduktion. Initiativet udvikles i et samarbejde af
parter som repræsenterer allerede eksisterende bioenergiprojekter. Parternes
interesse for en samlede indsats, har i første omgang resulteret i fem
forskellige ideer, som alle omhandler biomasse:
•
•
•
•
•

Zealand Bio Energy Innovation Center, ved Cluster Biofuels
Denmark/Kalundborg Kommune
Regional bioenergi satsning mod etablering af et flagskib for regionen,
Copenhagen Cleantech Cluster/ COPCAP
Opskalering af produktion og afsætning af energiafgrøder på Lolland
Falster, ved Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Demonstrationsanlæg - land og by biogas, ved AGROVI – Ringsted
Etablering af biogas-samarbejde i Region Sjælland, ved Roskilde
Universitet

I løbet af efteråret vil der med afsæt i de fem ideer blive udviklet en samlet
projektindsats med ansøgning til behandling på Vækstforums møde den 6.
december 2011. Administrationen vurderer, at projekterne vil understøtte og
videreføre den aktive rolle, som Region Sjælland spiller på klima- og
energiområdet indenfor netop biomasse.
Udover ideerne til den regionale bioenergiindsats, er der modtaget seks andre
ideer til Vækstforum og Regionsrådets fælles tema. Ideerne afspejler den
øvrige fokusering der har været i forbindelse med gennemførelsen af temaet.
Ideerne arbejder således med henholdsvis ’uddannelse og kompetencer til
fremtidens job indenfor energi og miljø’ samt ’synliggørelse og formidling af
Region Sjællands grønne profil’. De seks ideer er:
1. Udvikling af energispareråd til undervisning og bæredygtig udvikling,
ved Roskilde Universitet (se ansøgning i samlesagen vedr. tilskud)
2. De grønne Markedsledere, ved Håndværksrådet
3. Green Lab for Energy Efficient Buildings (GLEEB), ved Teknologisk
Institut
4. FabLab Danmark, ved Væksthus Sjælland
5. Netværksteater og videnssamarbejde om energi og klima i Region
Sjælland, ved Videnskabsteateret
6. Green Footstep Lab - et aktivitetsområde med fokus på klima og miljø,
ved Roskilde Festival
Ideerne 1, 2 og 3 blev behandlet af Vækstforums forberedelsessekretariat den
22. juni 2011. Ide nr. 1 og 2 blev godkendt med henblik på videreudvikling til
projektansøgninger. Ide nr. 3 blev afvist. Ideerne 4-6 blev behandlet og
godkendt af Region Sjællands Tilskudsudvalg den 31. august 2011. De to idéer
fra henholdsvis Videnskabsteatret og Roskilde Festival (5 og 6), har på
foranledning administrationens behandling, indgået et samarbejde og derfor
fremsendt en samlet ansøgning, ”Klima- og energiløsninger – et samarbejde
mellem Green Steps – Oplevelsescenter, Videnssamarbejde og netværksteater
i Region Sjælland”. Dette projekt har baggrund af Tilskudsudvalgets
beslutning fået en bevilling på 1.572.500 kr. Projektet ”FabLab Danmark” har
samtidig fået en bevilling på 1.000.000 kr.
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Vedlagt er en uddybning de indkommende projektforslag og en gennemgang
af Forberedelsessekretariatets behandling.
Økonomi
Der er afsat 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til temaet. Af
vedlagte bilag fremgår disponering af rammen samt supplerende midler. Se
også sagen vedr. implementering og økonomi.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 12:
- Bilagsnotat om indkomne projektideer
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13. Årlig opfølgning på samarbejdskontrakter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484855

Resume
Der er indgået samarbejdskontrakter med Risø DTU, Copenhagen Capacity,
Invest in Denmark, Østdansk Turisme og RUCinnovation for perioden 20112014. Hvert år skal samarbejdspartnerne forelægge deres resultater for det
pågældende år, for at Vækstforum kan tage stilling til, om de lever op til
målsætningerne i samarbejdskontrakterne. Vækstforum vil på den baggrund
afgøre, om de reserverede midler for næstkommende år skal udløses. COWI
indleder punktet på mødet med en kort gennemgang af deres evaluering af
samarbejdsaftalerne for de første seks måneder af 2011.
Sagsfremstilling
På mødet den 24. november 2010 besluttede Vækstforum at indgå
samarbejdskontrakter med aktørerne Risø DTU, RUCinnovation, Invest in
Denmark, Copenhagen Capacity og Østdansk Turisme. Der er afsat en
økonomisk ramme for kontakterne, som rækker i fire år. De evalueres årligt
for at følge op på, at der skabes resultater og effekter, som understøtter
målsætningerne i erhvervsudviklingsstrategien.
På den baggrund har hver af samarbejdspartnerne udarbejdet en rapport over,
hvor langt de er nået i opfyldelsen af deres mål for 2011.
For at få sat yderligere fokus på samarbejdskontrakternes effekt, er der indgået
en kontrakt med COWI om at foretage en tværgående evaluering af
kontrakterne. Der er afsat i alt 1 mio. kr. over fire år (2011-2014) til
evalueringen.
COWIs evaluering skal gennem årlige afrapporteringer til Vækstforum
redegøre for fremdriften i kontrakterne særligt i forhold til effekter på
deltagende virksomheders og offentlige organisationers vækst og
beskæftigelse.
COWI har udarbejdet en første evaluering af kontrakternes aktiviteter i 1.
halvår 2011. Evalueringen er baseret på observationer og interview med
ledelsen samt nøglemedarbejdere for hver af kontrakterne. De endelige
effektvurderinger foretages i september/oktober og vil indeholde input fra alle
interessenter, som de enkelte samarbejdskontrakter samarbejder med.
Kontrakternes målopfyldelse:
Overordnet konkluderer COWI, at kontrakterne er kommet godt fra start på
trods af opstarts- og omstillingsproblemer, og at samarbejdsaftalerne har nået
eller været tæt på at nå det, man kan forvente for det første halve år. COWI
konkluderer også, at samarbejdsaftalerne har mere eller mindre ambitiøse
mål, hvilket kan gøre en forskel i, hvor langt de enkelte samarbejdsaftaler er
nået i opfyldelsen af deres mål for 2011.
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Vækstforums fem samarbejdskontrakter arbejder med en række målbare
effekter, som skal medvirke til at skabe økonomisk vækst samt nye
arbejdspladser. Nedenfor gives en status på enkelte af de respektive
kontrakters målopfyldelse i 1. halvår 2011. Der henvises til yderligere måltal i
den vedlagte evalueringsrapport fra COWI.
Kontrakt

Generel
fremdrift
ift. 2011 mål

Copenhagen Capacity
Invest In Denmark
Østdansk Turisme
RUCinnovation

66 %
45 %
66 %
50 %

Risø DTU

53 %

Beskæftigelse,
nye og
fastholdte
jobs
0
0
0
3

Øvrige effekter

Flere overnatninger
2
opstartsvirksomheder
5 2
opstartsvirksomheder

Beskæftigelsestallet for Risø DTU skyldes, at en virksomhed har etableret sig
på Risø med fem arbejdspladser. Tallene for RUCinnovation skyldes tre ph.d.stillinger i regionen.
Risø DTU
Ifølge COWI er Risø DTU kommet særdeles godt fra start det første halvår af
2011. Risø DTU har styrket fokus på kontaktskabelse ift. virksomheder inden
for temaer med innovationspotentiale og har opjusteret de konkrete resultatog effektmål i forhold de antal virksomheder, man er i dialog med om konkrete
projekter og innovationsskabelse.
Samlet set har Risø DTU opnået 53% af sine aktiviteter for året, hvilket er en
god fremdrift. I vedlagte evalueringsrapport fremgår Risø DTU’s specifikke
opnåelse af de forskellige aktiviteter og umiddelbare resultater.
Risø DTU har en fremdrift på hver enkel aktivitet, der ligger over, hvad der
kunne forventes på dette tidspunkt. Risø DTU har således formået at
igangsætte aktiviteter på alle områder omtalt i samarbejdsaftalen. Eneste
punkt uden fremdrift er om artikler og indslag i nyhedsmedier.
Målopfyldelsen er pt. 0%, hvilket skyldes, at synlighedsfasen er tænkt som den
sidste aktivitet i et forløb, hvor nyhedsværdien og de gode erfaringer/historier
med et projekt udarbejdes til sidst.
COWIs vurdering af kontrakten er, at den har stor relevans i forhold til
erhvervsudviklingsstrategien, at den har meget ambitiøse mål, som i høj grad
vil bidrage til opnåelse af strategiens fokusområde fra forskningsbaseret viden
til vækst i virksomheder, ligesom den også fokuserer på centrale
aktivitetsområder som energi og miljø, medico og sundhed og netværksbaseret
innovation. Ifølge COWI er kvaliteten af det arbejde, der udføres højt. COWI
påpeger imidlertid, at kvaliteten først endeligt kan afgøres med undersøgelsen
i september/oktober, der inkluderer virksomhedernes og andre relevante
aktørers vurdering af Risøs arbejde. Målopfyldelsen set i forhold til anvendt tid
og ressourcer ser også godt ud. Dog kan der være en tendens til, at forskerne
på Risø prioriterer egne projekter frem for andres projekter. Denne udfordring
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har forskningsinstitutioner generelt, men ifølge COWI har Risø håndteret den
bedre end gennemsnitligt for forskningsinstitutioner.
Administrationens vurdering af kontrakten med Risø DTU er som COWIs, at
den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2011, og at relevansen samt
kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god.
Copenhagen Capacity
Ifølge COWI er Copenhagen Capacity kommet godt fra start. De fire
hovedindsatsområder er alle godt på vej ligesom arbejdet i forhold til Kina er
godt i gang. Samlet set har Copenhagen Capacity opnået 66% af sine mål for
året. I vedlagte evalueringsrapport fremgår Copenhagen Capacitys specifikke
opnåelse af de forskellige aktiviteter og umiddelbare resultater.
Fremdriften er beregnet på basis af det antal møder, som Copenhagen
Capacity har holdt med forskellige aktører i forbindelse med deres arbejde.
Møderne er opdelt i tre kategorier: Individuelle møder med kommuner og
organisationer, møder med lokale virksomheder i Region Sjælland eller
virksomheder og andre organisationer, og fælles møder med deltagelse af
kommuner, virksomheder og andre organisationer.
Hertil kommer, at Copenhagen Capacity udarbejder markedsføringsmateriale,
analyser, en kvalitetsmanual til kommunerne, holder fokus på Kina mm. Det
er alle aktiviteter, der understøtter mødeaktiviteterne og sikrer, at de har
større sandsynlighed for et positivt resultat.
Disse aktiviteter skrider planlagt frem, men indgår ikke i udregningen for
fremdriften af kontakten med Copenhagen Capacity. Fremdriften måles kun
på mødeaktiviteter. COWI vurderer dog, at denne aktivitet er et godt og
entydigt mål for, hvordan arbejdet skrider frem ift. at skabe jobs i sidste ende.
Møderne ses ifølge COWI som fabrikshallen, hvor effekterne produceres, mens
de øvrige aktiviteter i denne sammenhæng ses som støttefunktioner.
Der er endnu ikke opnået egentlige succeser i indeværende kontraktperiode
med at fastholde eller få virksomheder til at udvide eller etablere forretning i
regionen. Ud fra beregninger, som COWI har foretaget, er den forventede
effekt, at ud fra de nuværende kontakter vil fire virksomheder blive, udvide
eller etablere sig i regionen. Et halvt år inde i kontrakten ser det fornuftigt ud.
COWIs vurdering af kontrakten er, at den har yderst stor relevans i forhold til
erhvervsudviklingsstrategien samt en meget høj grad af relevans for de
kommunale partnere. Et mindre forbehold er imidlertid, hvorvidt det er
hensigtsmæssigt at samle indsatsen for fastholdelse af virksomheder inden for
de tre fokusområder. Fastholdelsen af virksomheder er en relevant målsætning
uanset brancheforhold.
Kvaliteten af det arbejde, der udføres, er høj. Ifølge COWIs vurdering arbejdes
der struktureret med målene. Derudover er projektledelsen robust og
fokuseret på fremdrift. Dog påpeger COWI, at Kina-indsatsen i høj grad er
bygget op på én person i Kina, hvilket er normalt, men kan give problemer,
hvis samarbejdet ophører. Vurderingen af Copenhagen Capacitys brug af tid og
ressourcer er, at det sker på en effektiv måde.
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Administrationens vurdering af kontrakten med Copenhagen Capacity er som
COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2011, og at
relevansen samt kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god.
Invest in Denmark
Ifølge COWI har Invest in Denmark med fortsættelsen af deres vellykkede
tidligere aktiviteter for Region Sjælland lagt et solidt spor ud for den nye
kontrakt. Det vurderes, at det fastsatte mål omkring fastholdelse og
jobskabelse vil kunne nås. Fremdriften i kontrakten vurderes at være på 45%.
Bag de 45% ligger det forhold, at der pt. er en ledig stilling med stor relevans
for arbejdet med kontrakten, hvilket trækker ned i det samlede regnskab.
Stillingen forventes besat i efteråret. Hvad angår antallet af
besøgsprogrammer er der gennemført fire ud af de syv planlagte for 2011.
COWIs vurdering af kontrakten er, at aktiviteterne har en meget høj grad af
relevans for erhvervsudviklingsstrategien samt en meget høj relevans for
danske og internationale partnere. Det skal dog påpeges, at der endnu ikke
foreligger udtalelser omkring tilfredsheden fra de succesfyldte forløb.
Kvaliteten af arbejdet vurderes også et være høj. Grundlaget for den høje
vurdering er det professionelle og vidt forgrenede organisatoriske set up, som
Invest In Denmark er en del af. Imidlertid trækker det ned, at en stor del af
medarbejderne er på korttidsfinansiering, hvilket giver en øget usikkerhed for
fastholdelse af relevante kompetencer illustreret bl.a. ved den ovenfor nævnte
ledige stilling. Anvendelse af ressourcer i forhold til opnåede resultater er
meget høj ifølge COWI.
Administrationens vurdering af kontrakten med Invest in Danmark er som
COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2011, og at
relevansen samt kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god.
Østdansk Turisme
Ifølge COWI er Østdansk Turisme kommet godt i gang på trods af, at
organisationen har skullet vænne sig til at spille en ny rolle. Samlet set har
Østdansk Turisme opnået en fremdrift på 65,5%. I vedlagte evalueringsrapport
fremgår Østdansk Turismes specifikke opnåelse af de forskellige aktiviteter og
umiddelbare resultater.
COWI vurderer, at det er realistisk, at Østdansk Turisme når i mål med sine
aktiviteter. De pointerer dog, at det er vigtigt, at de to resterende
værdikædesamarbejder inden for hhv. herregårde og udvikling af
erhvervsturisme snarest etableres for at de oplevelsesprodukter, der skal
komme ud af dem, kan nå at blive designet i 2011.
COWIs vurdering af kontrakten er, at Østdansk Turismes indsats er fuldt ud
relevant for erhvervsudviklingsstrategien. Den fokuserer således på både
fødevarer og turisme, ligesom den sigter på innovation i erhvervslivet.
Relevansen for målgruppen, herunder virksomheder og organisationer, vil
blive afdækket i september/oktober. Det nye skift fra nedtoning af
markedsføring til udviklingsaktiviteter, ligger i tråd med
erhvervsudviklingsstrategien og turismestrategien, men der er pt. ikke fuld
forståelse for dette skift blandt virksomheder og kommuner, hvilket kan give
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sig udslag i en sådan evaluering. Derfor vil det fortsat være relevant, at
Østdansk Turisme skaber legitimitet til sin nye rolle.
Kvaliteten af arbejdet er generelt god, men udfordret ved to ting: Dels at
organisationen er på vej igennem en omstillingsproces, hvor personalet skal
benytte andre og i nogle tilfælde nye kompetencer. Dels at der kan være en
modsætning imellem ønsket om at arbejde med fyrtårne og ønsket om at
bidrage til hele regionens udvikling. Som COWI eksempelvis skriver, er det
ikke er oplagt, at en by som Nakskov får gavn af at investere i at arbejde i
relation til vikinger, som er i fokus nu. I stedet kunne Nakskov med fordel
forfølge sin industrihistorie, hvor de har noget specielt at byde på.
Administrationens og COWIs vurdering af kontrakten med Østdansk Turisme
er imidlertid, at de er nået langt i opfyldelsen af deres mål på trods af, at de har
været igennem en omstillingsperiode.
RUCinnovation
Ifølge COWI er RUCinnovation kommet nogenlunde fra start. De er i gang
med at skabe jobs og et par virksomheder er under oprettelse. Fremdriften i
forhold til aktiviteter og resultater er omtrent 50% af, hvad man kan forvente
af 2011.
I den nuværende samarbejdsaftale er der specificeret effektmål på mange
niveauer. For at pege frem mod disse forskelligartede mål har RUCinnovation
udarbejdet en handlingsplan for 2011, som i brede træk forklarer, hvordan
man vil gå til værks det første år. COWI har imidlertid vurderet, at den ikke
indeholder kvantitative målsætninger for aktiviteter eller resultater, hvorfor
handlingsplanen ikke umiddelbart er egnet til at måle fremdrift op i mod.
Derfor har COWI foretaget nogle mere kvalitative vurderinger af fremdriften
end det har været tilfældet for de øvrige kontrakter. De eksakte vurderinger
fremgår af vedlagte evalueringsrapport.
Samarbejdskontrakten har fem indsatsområder hvoraf de tre står for over 90%
af budgettet. De tre aktiviteter er 1) forskningsaktiviteter, hvor forskerne
kobles med virksomheder og offentlige organisationer med henblik på at skabe
innovation, 2) kommuneplatforme, hvor RUC indgår aftaler med fire
kommuner i løbet af kontraktperioden om særligt at løfte værdiskabelsen og
innovationen i kommunens virksomheder og 3) studentervæksthus, hvor
RUCinnovation forsøger at dreje de studerendes fokus hen på
arbejdsmarkedet i Region Sjælland.
Under aktivitet 1, forskningsaktiviteter, skal der ifølge samarbejdskontrakten
være et særligt fokus på tre områder: Cleantech, energi og miljø, Fødevarer og
Turisme.
Overordnet set, kommer COWI frem til, at fremdriften sker som planlagt med
undtagelse af aktivitet 1, forskningsaktiviteter, hvor RUCinnovation har
fokuseret entydigt på fødevareområdet.
Det er sket med baggrund i, at RUCinnovation som ovenfor nævnt har
tilrettelagt kontrakten med en 1-årig horisont pga. af ønsket fra Vækstforum
om at have mulighed for at afbryde aftalen ud fra de årlige evalueringer. Det
betyder, at de to andre områder Cleantech, energi, miljø og Turisme er
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nedprioriteret. Det kan få konsekvenser: Dels for fødevareområdet generelt,
hvis det opprioriteres det første år for derefter at blive nedtonet efterfølgende
til fordel for de øvrige områder. Dels for de to andre områder, der pt. er
nedprioriteret. Som udgangspunkt skal der arbejdes på alle fokusområder i
kontrakten i hele kontraktperioden.
Generelt påpeger COWI, at RUCinnovation fremover bør arbejde med mere
præcise handlingsplaner, der vil gøre det muligt både i evaluerings- og
projektøjemed at have nogle faste og klare pejlemærker. Det vil også være en
fordel at afklare, hvilke resultater de gennemførte aktiviteter skal give, samt
hvordan disse forventes at føre mest direkte frem mod de ønskede effekter.
COWIs vurdering af relevansen af kontrakten er, at den er helt i tråd med
erhvervsudviklingsstrategien. Dog er de berørte virksomheders udsagn om
kontraktens relevans også et vigtigt element i den samlede vurdering. Denne
vurdering foretages i september/oktober. Kvaliteten af aktiviteterne er ifølge
COWI generelt fin, men det ikke er projektstyringsmæssigt optimalt, at der
ikke findes entydige etårige målsætninger på aktivitets- og resultatniveau. Det
giver også en udfordring for en effektiv anvendelse af midler i projektet, at der
planlægges ud fra etårige horisonter. For de øvrige kontrakter er arbejds- og
planlægningshorisonten også flerårig, hvilket RUCinnovation også bør have.
Administrationens vurdering af kontrakten med RUCinnovation er, i lighed
med COWIs, at den står overfor nogle udfordringer i form af, at der skal
tænkes i en hel kontraktperiode og ikke for et år ad gangen. Rent
projektstyringsmæssigt er det heller ikke optimalt, at der ikke findes mere
entydige etårige målsætninger på aktivitets- eller resultatniveau.
Administrationens bemærkninger
Der er desuden vedlagt afrapportering for samarbejdskontrakternes forrige
periode, der blev afsluttet med udgangen af 2010.
COWI vil indlede punktet på Vækstforums møde med en kort gennemgang af
evalueringen af samarbejdsaftalerne for de første seks måneder af 2011.
RUCinnovation har udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan
RUCinnovation vil optimere deres organisation, og hvordan de vil sætte større
fokus på virksomhedssamarbejde, der synes at opfylde kriterierne for, at
samarbejdet kan fortsætte. I notatet står der bl.a., at det kommende
hovedfokus er på eksterne aktiviteter og på at udvikle innovation og forskning
i samarbejde med virksomheder og organisationer i Region Sjælland.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at
1. den eksisterende reservation på 5.588.460 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2012 bevilges til Risø DTU
2. den eksisterende reservation på 7.067.000 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2012 bevilges til Copenhagen Capacity
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3. den eksisterende reservation på 950.000 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2012 bevilges til Invest in Denmark
4. den eksisterende reservation på 8.000.000 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2012 bevilges til Østdansk Turisme
5. den eksisterende reservation på 2.500.000 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2012 bevilges til RUCinnovation
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Bilag til punkt nr. 13:
- Cowi evaluering
- Risø DTU
- Copenhagen Capacity
- Invest in Denmark
- Østdansk Turisme
- RUC Innovation
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14. Kontrakter med Grønt Center, Væksthus
Sjælland og EVV
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484856

Resume
Der forelægges udkast til kontrakter med Grønt Center, Væksthus Sjælland
og Erhverv, Viden, Vækst (EVV) til beslutning.
Sagsfremstilling
Udover samarbejdskontrakterne med Risø DTU, Copenhagen Capacity, Invest
in Denmark, Østdansk Turisme og RUCinnovation, har Vækstforum siden
2009 haft samarbejdskontrakter med henholdsvis Grønt Center, Væksthus
Sjælland og Erhverv, Viden, Vækst (EVV). Aftalerne løber til og med 2011.
Desuden har Regionsrådet indgået samarbejdsaftale med Femern Belt
Development for perioden 2010-2012.
Da kontrakterne med Grønt Center, Væksthus Sjælland og EVV udløber med
udgangen af 2011, har parterne fremsendt vedlagte udkast til fremtidige
kontrakter. Væksthus Sjælland har lagt op til et 4-årigt kontraktforløb.
Administrationen lægger op til, at den justeres til et 3-årigt forløb, så den i
lighed med de øvrige samarbejdskontrakter er tilpasset
erhvervsudviklingsstrategiens periode (2011-2014).
Administrationen har modtaget yderligere konkretiseringer af indholdet til
Væksthus Sjællands og Grønt Centers kontraktudkast. Vedlagte
konkretiseringer er indarbejdet i nedenstående gennemgang.
Grønt Center
Visionen for kontraktsamarbejdet er, at Region Sjælland skal være kendt for
sunde, velsmagende fødevarer, samt at produktionerne ved hjælp af cleantechløsninger skal være i balance med klima, ressourcer og natur.
Kontrakten skal bidrage til at styrke erhvervspotentialer i fødevarer/landbrug
og cleantech/energi/miljø, som prioriteres i Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014.
I kontraktudkastet er der fokus på innovation og produktudvikling i de grønne
erhverv i Region Sjælland. Ligesom der er fokus på at udvikle forslag til nye
højkvalitets-fødevarer og andre biologiske ressourcer, herunder økologiske
produktioner.
Et andet fokus i kontraktudkastet er logistik og afsætning, idet den gode vare
ikke sælger sig selv, men skal præsenteres for markedet på en god og pålidelig
måde.
Endvidere har en væsentlig del af kontrakten fokus på Fødevareplatformen,
hvor der vil blive arbejdet videre på igangværende og nye aktiviteter, ligesom
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der lægges op til et tæt samarbejde mellem fødevareplatformen og
Vækstforums fødevareprojekt.
Kontraktudkastet lægger op til, at Grønt Center gennemfører aktiviteter i en 3årig periode for seks mio. kr. fordelt således:
2012
0,4

2013
0,4

2014
0,4

Reduceret miljøpåvirkning

0,4

0,4

0,4

Øget økologisk produktion

0,2

0,2

0,2

Fødevareplatform Region Sjælland Nationale og internationale samarbejder
samt F&U projekter

1

1

1

Sum

2

2

2

Aktiviteter fordelt på år i mio. kr.
Nye produkter fra jord til bord

Aktiviteterne under kontrakten gennemføres i samarbejde med
forskningsinstitutioner, erhverv og andre samarbejdsparter.
Væksthus Sjælland
Visionen er, at indsatsen skal skabe regional erhvervsfremme med et lokalt
udgangspunkt.
Kontraktudkastet lægger op til bl.a. se på, hvilke udfordringer
vækstiværksættere og virksomheder står overfor i regionen. Udfordringer, der
med fordel kan afklares, så ønsket om vækst i erhvervslivet, udtrykt i
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014, kan gennemføres med
succes.
Formålet er herudover, at etablere et stærkt vidensgrundlag om vækstdrivere i
og på tværs af kommuner, der kan omsættes til handling til gavn for både
kommuner, region og virksomheder samt at sikre udviklingen og
implementeringen af tværgående projekter med afsæt i de identificerede
indsatsområder.
Endvidere anbefales det, at en af de temaanalysere sætter fokus på
fremadrettede muligheder inden for OPI/OPS i Region Sjælland.
Kontraktudkastet lægger op til, at Væksthus Sjælland gennemfører aktiviteter i
en 3-årig periode for 8,827 mio. kr. fordelt således:

Aktiviteter fordelt på år i mio. kr.

2012

2013

2014

Regional Vidensbank:
Kortlægning, analyse og identificering af
vækstdrivere og tværgående indsatser

1,716

1,716

1,716

0,602

0,602

Udvikling og styrkelse af rammevilkår
for de regionale virksomheder
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Virksomhedsrettede aktiviteter

0

0

0,650

Markedsføring og kommunikation

0,250

0,150

0,150

Drift
Evaluering og løbende
effektdokumentation
Sum

0,375

0,375

0,375

0
2,943

0,150
2,993

0
2,891

Der er i tillæg til kontraktsamarbejdet indgået samarbejde mellem
Vækstforum og Væksthuset om flere virksomhedsrettede aktiviteter, bl.a.
Vækstfabrikkerne, Kompetencefabrikken, praktikpladsprojektet og Afrikaprojektet. Desuden fremlægges på det aktuelle møde ”Globale
vækstvirksomheder i Region Sjælland”.
Erhverv, Viden og Vækst – EVV
Kontrakten vil sikre ansættelsen af 200 flere videnmedarbejdere i
virksomhederne i Region Sjælland (Projekt VidenMetro) samt skabe et tættere
samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner ligeledes i Region
Sjælland (Videninstitutionernes forlængede arm).
Den samlede indsats skal være med til at hæve det gennemsnitlige
uddannelsesniveau, danne grundlaget for en stærk innovationsindsats og
medvirke til at styrke de økonomiske aspekter af samarbejdet mellem
forskning og erhvervsliv.
Kontrakten skal hermed bidrage til at opfylde erhvervsudviklingsstrategiens
mål om, at 200 virksomheder skal være mere innovative og få en bedre
markedsposition. De 200 nye videnmedarbejdere skal endvidere, sammen
med den nye brobyggerfunktion mellem virksomheder og videninstitutioner,
accelerere og kvalificere de igangsatte innovationsprocesser og styrke
vidensamarbejdet på langt sigt.
Kontraktudkastet lægger op til, at EVV gennemfører aktiviteter i en 3-årig
periode for 12,3 mio. kr. fordelt således:
Aktiviteter fordelt på år i mio. kr.

Projekt VidenMetro
Videninstitutionernes forlængede arm
Sum

2012
3,0
1,1

2013
3,0
1,1

2014
3,0
1,1

4,1

4,1

4,1

Administrationen har været i tæt dialog om udarbejdelsen af det nye
kontraktudkast, hvor der ikke forestår nogen udeståender. Det skal bemærkes,
at der allerede er reserveret midler til projekt VidenMetro, hvilket betyder, at
kontrakten, som Vækstforum skal tage stilling til, har en samlet sum på 3,3
mio. kr. i perioden 2012-2014.
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Økonomi
Hvis indstillingerne følges, vil der i perioden for 2012-2014 være en samlet
udgift på 6,043 mio. kr. i 2012, 6,093 mio. kr. i 2013 og 5,991 mio. kr. i 2014.
Hertil kommer en særskilt bevilling, der allerede er givet til projekt
VidenMetro på 3 mio. kr. årligt i perioden.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller til Regionsrådet, at
1. Vækstforum godkender forslaget til samarbejdskontrakt med Grønt
Center med en budgetramme på 2 mio. kr. årligt i periode 2012-2014.
Det foreliggende kontraktudkast justeres indholdsmæssigt af
administrationen og Grønt Center, så de modtagne konkretiseringer
indarbejdes i samarbejdskontrakten.
2. Vækstforum godkender forslaget til samarbejdskontrakt med Væksthus
Sjælland med en budgetramme på i alt 8,827 mio. kr. i perioden 20122014 fordelt med 2,954 mio. kr. i 2012, 2,993 mio. kr. i 2013 og 2,891
mio. kr. i 2014. Det foreliggende kontraktudkast justeres
indholdsmæssigt af administrationen og Væksthus Sjælland, så de
modtagne konkretiseringer indarbejdes i samarbejdskontrakten.
3. Vækstforum godkender forslaget til samarbejdskontrakt med EVV med
en budgetramme på 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Bilag til punkt nr. 14:
- Konkretisering af kontrakt/budget Væksthus Sjælland
- Grønt Centers konkretiseringer til kontraktudkast
- Bilagsnotat Grønt Center
- Kontrakt Grønt Center
- Bilagsnotat EVV
- Bilagsnotat Væksthus Sjælland
- Rammeaftale VF og vhsj2012.pdf
- EVV kontraktudspil juli 2011
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15. Afrapportering fra arbejdsgruppe vedr.
kapital
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484881

Resume
Kapitalarbejdsgruppen har gennemført analyser af behovet for og mulige
redskaber til mere risikovillig kapital til regionens virksomheder.
Arbejdsgruppen konkluderer, at der bør arbejdes med dannelse af en
regional investeringsfond af samme type som i Nordjylland.
Sagsfremstilling
Vækstforum har i længere tid haft fokus på virksomhedernes muligheder for
finansiering. Vækstforum har i samarbejde med CAT skabt investeringsfonden
CAT Invest Zealand med 30 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne og 30
mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Der har hele tiden været fokus på at få statslige
midler ind i indsatsen.
Som led i partnerskabsaftalen 2010 mellem regeringen og Vækstforum
Sjælland blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere behovet for
risikovillig kapital i Region Sjælland og herunder hvilke redskaber, der bedst
kan bringes i anvendelse. Arbejdsgruppen består af Vækstfonden, CAT,
Væksthus Sjælland og Vækstforum. Vækstfonden deltager i tilsvarende arbejde
i alle regioner.
På Vækstforums møde den 10. februar 2011 blev arbejdsgruppens foreløbige
resultater fremlagt, herunder at:
• Regionens virksomheder anvender statslige låne- og
egenkapitalordninger mindre end andre regioner - målt i forhold til
virksomhedsbestand og befolkning
• Anvendelsen af såkaldt vækstkaution (statsgaranterede banklån til
virksomheder) ligger under landsgennemsnittet
• Anvendelsen af Kom-i-gang-lån (for iværksættere) ligger meget under
landsgennemsnittet
• Anvendelsen af egenkapitalordninger, herunder venturekapital, ligger
under landsgennemsnittet.
På den baggrund blev der lagt op til en indsats for bedre formidling af de
nationale kautions- og låneordninger over for banker og virksomheder samt en
nærmere analyse af målgruppen for en regional investeringsfond. Der er
afholdt et fælles møde for pengeinstitutter i april 2011, og
formidlingsindsatsen overfor banker og virksomheder foregår derudover i
samarbejde mellem Væksthuset, CAT og Vækstfonden bl.a. på lokale møder.
Kortlægningen af virksomhedsmålgruppen konkluderer, at der er et
virksomhedsgrundlag, der ligner det tilsvarende erhvervsliv i Nordjylland,
hvor det er lykkedes at etablere fonden Vækstinvest Nordjylland. Derfor
anbefaler arbejdsgruppen, at en tilsvarende fond forsøges etableret i Region
Sjælland.
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Vækstfonden har tilkendegivet vilje til at gå ind i en sådan fond med 25 mio.
kr. hvis det lykkes at skaffe private investorer mv. til en fond med samlet ca.
100 mio. kr.
Initiativet vil kræve en længerevarende indsats over for private investorer og
banker, som skal gøres interesseret i investeringsmulighederne. Der skal
udarbejdes koncept og forretningsmodel, som skal drøftes med potentielle
investorer.
Det foreslås, at opgaven med at etablere grundlaget for og afdække interessen
for fondsdannelsen lægges hos CAT i samarbejde med Vækstfonden og
Væksthus Sjælland, og at CAT inddrager andre relevante samarbejdsparter
efter behov herunder regionen og Vækstforum.
Det foreslås, at opgaven følges tæt af Vækstforum, således at der gives en
status på fremdriften på hvert Vækstforummøde, samt at der senest medio
2012 kan konkluderes, om fonden kan realiseres.
Det foreslås, at Vækstforum dækker omkostningerne i forbindelse med CAT’s
løsning af opgaven.
Økonomi
Omkostningerne forbundet med løsning af opgaven skønnes at ligge på maks.
100.000 kr.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. CAT anmodes om at løse opgaven med at udvikle koncept for og
afdække interessen for en regional investeringsfond
2. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 100.000 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2011 til dækning af CAT’s omkostninger
forbundet med opgaven
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 15:
- Potentiale for regional fond
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16. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484876

Resume
Dette er samlesagen vedr. tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller
Regionalfonden. Der behandles i alt 14 ansøgninger. De enkelte ansøgninger
præsenteres i henhold til gennemførte temaer, medfinansiering af nationale
satsninger, og øvrige ansøgninger herunder mål 2.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges 14 ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:
•
•
•
•

1 ansøgning under det aktuelle idéindkaldelse ”Region Sjælland – Det
grønne laboratorium”
2 ansøgning på baggrund af godkendte idéer fra tidligere temaer
2 ansøgninger om medfinansiering af nationale satsninger
10 øvrige ansøgninger herunder mål 2

Der henvises til sagen om det netop afholdte projekttema ”Region Sjælland –
det grønne laboratorium”, for detaljer omkring temaet og de indkommende
ideer. Til dette møde er der én af de godkendte idéer som har fremsendt en
regulær ansøgning – dette er første ansøgning nedenfor. Øvrige godkendte
ideer forventer at fremsende ansøgninger i kommende efterår mhp. behandling
på møde den 6. december 2011.
I relation til ansøgningerne under Mål 2, såvel Socialfonden som
Regionalfonden er administrationen fortsat i dialog med ansøgerne vedrørende
specifikke forhold i henhold til retningslinjerne for strukturfondene, hvorfor
der vil kunne forekomme mindre projektændringer og tilpasninger. Dette
vurderes ikke at have indflydelse på de ansøgte tilskud.
Ansøgning til aktuel idéindkaldelse ” Region Sjælland – Det grønne
laboratorium”
1. Udvikling af energispareråd til undervisning og bæredygtig
erhvervsudvikling
Ansøger: Roskilde Universitet. Projektet har til formål at udvikle
energispareråd til undervisning på RUC og UCSJ og i små- og mellemstore
virksomheder. Projektets udvikling af konkrete energispareråd til
virksomheder vil give energibesparelser på virksomhederne, og vil udvikle
RUC og UCSJ som testcenter, udstillingsvindue og demonstrationsprojekt for
virksomheder, studerende og forskeres varer, ideer og produkter inden for
miljø- og energibesparelser. Der søges om 200.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Det samlede budget er på 400.000 kr.
Projektperioden er 1. august 2011 – 1. august 2013.
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Ansøgninger på baggrund af tidligere temaer/idéindkaldelser
Ansøgninger i denne gruppe er udarbejdet på baggrund af tidligere indsendte
og godkendte idéer under temaer afholdt af Vækstforum.
2. Globale Vækstvirksomheder i Region Sjælland
Ansøger: Væksthus Sjælland. Projektet har til formål at afvikle
internationaliseringsforløb for små og mellemstore virksomheder, der har til
formål at give regionens virksomheder det nødvendige kompetenceløft til at
kunne begå sig internationalt. Der forventes deltagelse fra 120 virksomheder
og optil 240 medarbejdere. Projektets forventede effekter er, at de deltagende
virksomheders viden og internationale kompetencer øges, som vil kunne give
en større internationaliseringsgrad og øge virksomhedernes eksportandel. Der
søges om 2.610.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt
17.944.529 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er
35.889.057 kr. Projektperioden er 1. oktober 2011 – 30. september 2014.
Projektet relaterer sig til idéindkaldelsen ”Internationale virksomheder” samt
Regionsrådets tema ”En globaliseret region”, behandlet i Vækstforums møde
den 17. maj 2011. De ansøgte tilskud har siden godkendelsen af projektet i
forbindelse med idéindkaldelsen været reserveret til indsatsen. Det reserverede
beløb er på grund af ændret finansieringssammensætning reduceret fra
3.000.000 kr. til 2.610.000 kr. samtidig med, at Socialfondstilskuddet er øget
med ca. 1.600.000 kr. Endvidere er kredsen af netværksdeltagere udvidet med
Dansk Erhverv.
3. Ørestat III
Vækstforum besluttede på møde d. 17. maj 2011 at reservere 1.000.000 kr. af
de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Ørestat III –
Øresundsstatistik” og besluttede, at der skulle forhandles frem mod næste
møde med vores samarbejdspartnere om, hvordan regionen indgår i projektet.
Konklusionen på forhandlingerne med samarbejdspartnerne lægger op til, at
Region Sjællands medfinansiering i projektet bliver 600.000 kr., og at
projektets budget dermed reduceres med tilsvarende Interreg-finansiering.
Region Skåne søger midler til projektet, som har til formål at forbedre
grundlaget for viden om arbejdsmarked, erhverv, pendling, trafik, sundhed mv.
i Øresundsregionen for derved at understøtte strategier på området, bl.a. den
øresundsregionale udviklingsstrategi. Det samlede budget er på 11.163.000 kr.
Ansøgninger om medfinansiering af nationale satsninger
Der er udarbejdet aftaleoplæg for Partnerskab for sundheds- og
sygehusinnovation med finansiering på 50 mio. kr. fra staten og 10 mio. kr. fra
hver region. Derudover er fremsendt en ansøgning til Vækstforum om
fortsættelse af finansiering af Roskilde Universitets deltagelse i Venture Cup.
4. Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation
Staten og regionerne opretter partnerskab for sundheds- og
sygehusinnovation. Partnerskabet har til formål at udnytte det
erhvervsmæssige potentiale i forbindelse med regionernes
sygehusinvesteringer. Rammen er på 100 mio. kr., heraf 50 mio. kr. fra staten
og 10 mio. kr. fra hver region. Partnerskabet oprettes i tilknytning til
Fornyelsesfonden og kan give tilskud til projekter, der handler om konkrete
kommercielle løsninger inden for sygehusene. Løsningerne skal være
innovative, sundhedsfremmende eller effektiviseringsfremmende og skal være
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efterspurgt i alle regioner og have et globalt markedspotentiale. Projekter
indkaldes via tematiserede ansøgningsrunder ca. to gange årligt fra 2012. En
administrativ styregruppe med repræsentanter fra de fem regioner og
Fornyelsesfonden indstiller indsatsområder, ansøgningsrunder og projekter til
endelig godkendelse i Fornyelsesfondens bestyrelse. Fornyelsesfondens
sekretariat (Erhvervs- og Byggestyrelsen) står for sekretariatsbetjening af
partnerskabet og administration af godkendte projekter.
Regionsrådsformændene, formandskaberne for de regionale vækstfora og
Fornyelsesfondens bestyrelse mødes en gang årligt for at drøfte erfaringer og
fremtidige aktiviteter og indsatsområder.
Det vurderes at initiativet kan understøtte Erhvervsudviklingsstrategiens
målsætning om at der skal skabes innovation på sundhedsområdet. I denne
sammenhæng forventes det at det nye partnerskab bl.a. kan styrke arbejdet i
Sundhed Innovation Sjælland (SIS). Det nye regionale innovationscenter, som
er placeret på Næstved Sygehus, arbejder bl.a. med at udvikle teknologiske
løsninger, der tager udgangspunkt i medarbejdernes og patienternes behov.
5. Deltagelse i Venture Cup i perioden 2011 - 2014
Roskilde Universitet søger midler til projektet, som primært udgør et
medlemskab af Venture Cup for perioden august 2011 – august 2014.
Medlemskabet har til formål at styrke iværksætterkulturen blandt de
studerende på regionens mellemlange og lange videregående uddannelser og
oprettelse af nye iværksættervirksomheder. Medlemskabet indeholder
deltagelse i konkurrencer, tilbud om oplæg, netværksmuligheder og
rådgivning. Projektet forventes at styrke iværksætterkulturen og etablering af
8 iværksættervirksomheder i perioden. Der søges om 750.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Det samlede budget er på 750.000 kr.
Medlemsperioden er fra august 2011 – august 2014.
Øvrige ansøgninger
Vækstforum har modtaget 10 øvrige ansøgninger, hvor de 9 omfatter midler fra
EU’s strukturfondsprogram mål 2, Regionalfonden og Socialfonden. Den sidste
er en ansøgning om støtte til en kommende europæisk erhvervsudstilling.
6. Norwin Wind Power produktion på Lolland
Norwin Wind Power A/S søger midler til etablering af ny virksomhed i lejede
lokaler. Projektet har til formål, at indrette lokaler til produktion, montage og
etablere samlefabrik til vindmøller i mellemstørrelsen samt indkøb af
produktionsudstyr, maskiner og værktøj. Projektets forventede effekter er, at
virksomheden vil kunne tilføre området ny produktion inden for
vindmølleproduktion, installation og service af vindmøller samt salg og
udvikling af nye vindmøllevinger. Efter projektafslutning forventes igangsat
forsknings- og udviklingsprojekter. Der søges om 2.245.500 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 7.485.166.
Projektperioden er 1. september 2011 – 31. januar 2012.
7. Ny produktionslinje hos C.E. Andersen
C.E. Andersen A/S søger midler til etablering af ny produktionslinje i
eksisterende virksomhed, specifikt til indkøb af maskiner og udstyr som ikke
findes øst for Storebælt. Projektet vil bevirke, at virksomheden får styrket
innovationskompetencerne samt indførelse af ny højteknologi, således at
virksomheden vil kunne deltage i udviklingen af en produktion af nye
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højteknologiske motorer med CO2 neutral forbrænding. Der søges om
2.080.500 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er
6.935.000 kr. Projektperioden er 1. september 2011 – 31. oktober 2012.
8. Fra indsatsklar til jobklar via uddannelsespraktik
Ansøger: Guldborgsund Kommune i samarbejde med blandt andet
Vordingborg Kommune. Projektets målgruppe er ledige fra matchgruppe 1 og
2. Projektet har til formål at teste, hvilke kompetencer der er nødvendige for
den ledige før denne er jobklar, blandt andet ved praktikforløb. Projektet
forventes, at vise hvorledes man hurtigt kan komme fra indsatsklar til jobklar
gennem individuelle kompetenceudviklingsforløb og tidlig uddannelsespraktik.
Projektet forventes at inddrage 240 ledige, henholdsvis dagpenge-, og
kontanthjælpsmodtagere. Der søges om 7.299.707 kr. fra Socialfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er 14.797.067 kr. Projektperioden er 1. juni 2011 –
28. februar 2014.
9. VidenMetro
Ansøger: Fonden EVV – Erhverv, Viden, Vækst. Ansøgningen relaterer sig til
Vækstforums beslutning i møde den 17. maj 2011 vedrørende et
udviklingsinitiativ i relation til ansættelse af flere nyuddannede akademikere i
regionens små og mellemstore virksomheder. Til indsatsen blev i alt reserveret
6.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 12.000.000 kr. fra
Socialfonden. Det ansøgte projekt er et delprojekt i forhold til den samlede
indsats. Projektets forventede effekt er, at der ansættes 200 videnmedarbejdere
i de regionale små- og mellemstore virksomheder, hvoraf halvdelen forventes
at være ledige akademikere. Der søges om 4.499.948 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 4.499.948 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets
samlede budget er 8.999.896 kr. Projektperioden er 1. september 2011 – 30.
november 2014.
10. IMODUS – Inklusion af mænd og drenge gennem
uddannelsesudvikling på Sjælland – videregående uddannelser og veje
dertil
Ansøger: University College Sjælland. Projektet afvikles i et tæt samarbejde
med en væsentlig inddragelse af et relativt stort antal udvalgte
uddannelsesinstitutioner i regi af såvel gymnasie-, erhvervsakademi- og
professionsuddannelserne, geografisk dækkende hele Regionen. Endvidere
afprøves et fleksibelt årskursus som giver adgang til ingeniøruddannelsen.
Projektets formål er, at udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af
undervisningen i alle typer videregående uddannelser i Regionen samt de
uddannelsesveje som fører hertil, således at flere drenge og mænd begynder på
og gennemfører en videregående uddannelse. Der er særlig fokus på
udfordringen i yderområderne. Projektets kernemålgruppe forventes at udgøre
mindst 1.000 drenge. Endvidere forventes indledt samarbejde med mellem 50100 virksomheder i forbindelse med udvikling af praksisnære
undervisningsformer. Projektet bidrager til at realisere Regionens
partnerskabsaftales målsætning om etablering et forsøgsprojekt med særlig
fokus på at tiltrække og fastholde flere drenge i yderområder i uddannelse.
Udviklingen af projektet er sket i samarbejde med administrationen. Der søges
om 10.897.300 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er
21.794.600 kr. Projektperioden er 1. oktober 2011 – 30. september 2014.
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11. Nye veje – nye job
Ansøger: Selandia – Center for Erhvervsrettet uddannelse. Projektet afvikles
med inddragelse af samtlige regionale jobcentre, Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland samt med inddragelse af VEU-centrene m.fl., og
understøtter målsætningerne i relation til Kompetenceparat 2020. Projektets
formål er, at kortlægge de regionale kompetencer på institutionsniveau,
opkvalificering af undervisere og vejledere, jobcenteransatte, udvikling af nye
koncepter og metoder til kompetenceafklaring og efteruddannelse af
henholdsvis 150 ansatte og optil 900 ledige med under 12 måneders ledighed.
Indsatsen forventes blandt at bevirke nye sammenhænge mellem
beskæftigelses- og uddannelsesområdet, specielt i relation til
kortuddannede/ufaglærte.
Der søges om 18.365.166 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede
budget er 36.794.438 kr. Projektperioden er 1. oktober 2011 – 30. juni 2014.
Indsatsen forudsættes at ligge udover indsatsen som fastlægges i jobcentrenes
årlige beskæftigelsesplaner samt være meritgivende for kernemålgruppen.
12. Uddannelse, ungdomsliv og – kultur i Sjællandske udkantskommuner
Ansøger: CELF – Center for Erhvervsrettet uddannelser Lolland, Falster.
Projektet har til formål at afprøve nye metoder til rekruttering, motivering og
fastholdelse af unge, som har reservationer mod uddannelse og kontakt til
Jobcentre. Der afprøves to typer undervisningsforløb med fokus på mødet med
erhvervsuddannelserne samt ”livet rundt om skolen”/uden for ordinær
skolegang. Målgruppen forventes at bestå af 100 ledige med under 12
måneders ledighed. Aktiviteterne forventes at resultere i en række konkrete
metoder som reducerer frafald fra uddannelserne. Der søges om 2.915.360 kr.
fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 5.830.720 kr.
Projektperioden er 1. november 2011 – 31. oktober 2014.
13. Etnisk erhvervsfremme i Region Sjælland
Væksthus Midtjylland søger midler til projekt Etnisk erhvervsfremme i Region
Sjælland. De regionale aktiviteter dækker geografisk følgende 5 kommuner:
Kalundborg/Kalundborgegnens Erhvervsråd, Lolland og
Guldborgsund/Business Lolland-Falster, Slagelse og Faxe kommuner. Alle
kommuner i Regionen har fået tilbud om deltagelse i projektet. Projektet er
udførende og understøttende i forhold til den landsdækkende indsats i regi af
Center for Etnisk Erhvervsfremme. Målgruppen for aktiviteterne er ledige med
anden etnisk baggrund end dansk samt nydanske ejere af SMV virksomheder
og består af vejledningsforløb, temamøder, konferencer, iværksætterkurser,
udvidede sparringsforløb, mentorordning og netværksmøder. Der forventes
gennemført 15 deltagerforløb samt op til 50 nye iværksættere. Der søges om
1.104.811 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 2.209.622
kr. Projektperioden er 1. oktober 2011 – 31. december 2013.
Til indsatsen i relation Etnisk Erhvervsfremme i Region Sjælland er tidligere
reserveret i alt 8 mio. kr., jfr. Vækstforums møde 19. maj 2010.
Indsatsen finansieres alene af midler fra Socialfonden samt ansøgernes
medfinansiering. Vækstforum har tidligere godkendt projekt DirektørskoleIværksætteri for etniske minoriteter, Roskilde Kommune, i møde 17. maj 2011,
med et Socialfondstilskud på 1.654.674 kr. Det ikke forbrugte reserveret beløb
ca. 5,2 mio. kr. er tilbageført til rammen for Socialfonden.
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14. Tour2012 Europe
Region Sjælland tilbydes at købe en plads som fast udstiller i en omfattende
europæisk PR tour, som skal demonstrere de nyeste grønne teknologier og
fortælle de gode historier om lokalt og regionalt arbejde for CO2 reduktion.
Touren besøger en større by i 14 EU lande og forventer ca. 2.5 mio. besøgende,
som gennem inddragelse i udstillingerne skal påvirkes til at reducere deres eget
CO2 forbrug.
Udstillingen kan bruges til at markedsføre regionens udvikling af klimavenlig
teknologi med udgangspunkt i Kalundborg, Roskilde og Lolland kommuner og
kan inddrage relevante partnere som f.eks. Risø og Copenhagen Capacity.
Der er tilknyttet en omfattende PR pakke til touren, som suppleres lokalt.
Touren starter i Århus i juni 2012 under det danske EU formandskab. Prisen
for en fast udstilling (pavillon på 6*6 meter) er 125.000 euro (ca. 935.000 kr.).
Dertil kommer indhold og bemanding af pavillonen.
Såfremt Vækstforum vælger at støtte aktiviteten, vil der blive lavet aftaler med
partnere fra kommunerne, erhvervsliv og organisationer. Disse vil indgå med
udstillinger og bemanding på touren – og omkostningerne hertil finansierer
partnerne selv
Det vurderes at Region Sjælland ved deltagelse i denne tour får en enestående
platform for synliggørelse og story-telling vedr. vores særlige kompetencer
inden for klimateknologi og – samarbejde.
Endvidere ser vi touren som et vigtigt element som medvirken til at
implementere Erhvervsudviklingsstrategien samt det foreslåede
handlingsplanstema for 2012 ’EU i Region Sjælland’.
15. Fremtidens Serviceinnovation i Region Sjællands erhvervsliv
Ansøger: Roskilde Universitet, Department of Communication, Business and
Information Technologies. Projektet har til formål at ruste regionens
virksomheder - med udgangspunkt i virksomheder indenfor cleantech, energi,
miljø, farma-medico, fødevarer, landbrug - til fremtidens konkurrence indenfor
serviceinnovation gennem skabelse af en platform, der forankres på RUC i
samarbejde med Institut for Fremtidsforskning samt det landsdækkende
netværk ”Service Platform” samt et netværk af virksomheder, hvor konkrete
virksomhedscases udvikles og afprøves. Aktiviteterne forventes at resultere i
udvikling af mindst 4 modeller/guidelines for udvikling af serviceinnovation og
facility management. Endvidere, at der er etableret et netværk af virksomheder
med deltagelse af minimum 10 deltagere som arbejder systematisk med
serviceinnovation, herunder at mindst 4 virksomheder har påbegyndt
udvikling og implementering af nye serviceydelser. Til udvikling, analyser
tilknyttes et PhD. forløb. Der søges om 4.205.520 kr. fra Regionalfonden, Mål
2. Projektets samlede budget er 8.411.040 kr. Projektperioden er 15. september
2011 – 14. september 2014.
Grundlaget for projektets finansieringsdel – udover det ansøgte EU-tilskud –
som relaterer sig til medfinansiering via deltagerløn fra private virksomheder
på ca. 4,2 mio. kr., samt Ph.d.-forløbet, er ikke til stede. Der er ubalance
mellem projektaktiviteterne, driftsudgifter contra sammenhængen til
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medfinansieringen, herunder finansieringen af PhD forløbet. Endvidere
vurderes, at de deltagende virksomheder vil blive omfattet af
statsstøttereglerne, et element som ikke er indarbejdet i projektet.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 200.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 til Roskilde Universitet til
projekt, ”Udvikling af energispareråd til undervisning og bæredygtig
erhvervsudvikling”.
2.
a. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.610.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus
Sjælland, til projekt ”Globale Vækstvirksomheder i Region
Sjælland”. Tilskuddet fordeles med 870.000 kr. i 2011, 2012 og
2013,
b. det indstilles samtidig til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der
ydes et tilskud på 17.944.529 kr. fra Socialfonden, Mål 2, til
Væksthus Sjælland, til projekt ”Globale vækstvirk-somheder i
Region Sjælland”,
3. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 600.000 kr. til
projektet Ørestat III fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Tilskuddet fordeles på 200.000 kr. for henholdsvis 2011, 2012 og 2013.
4.
a. rammerne og principperne for regionens deltagelse i
Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation godkendes, og
det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et rammetilskud på
10.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til
Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation under
Fornyelsesfonden. Tilskuddeet fordeles med 1,7 mio. kr. i 2011,
5 mio. kr. i 2012 og 3,3 mio. kr. i 2013.
b. administrationen bemyndiges til at godkende den endelige
aftale og procedure for udbetaling af tilskudsmidler til projekter
under partnerskabet
5. det indstilles til Regionsrådet, at der til ydes et tilskud på 542.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Roskilde Universitet til
”Deltagelse i Venture Cup i perioden 2011 – 2014”. Tilskuddet fordeles
på 250.000 kr. i 2011-2012, 167.000 kr. i 2012 -2013 og 125.000 i 2013
– 2014.
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6. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
2.245.550 kr. fra Regionalfonden, Mål 2 til Norwin Wind Power A/S, til
projekt ”Norwin Wind Power produktion på Lolland, under
forudsætning af, at der modtages dokumentation for
egenfinansieringen samt de for etableringen af projektet nødvendige
erklæringer og dokumenter
7. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
2.080.500 kr. fra Regionalfonden, Mål 2 til C.E. Andersen A/S, til
projekt ”Ny produktionslinje hos C.E. Andersen”
8. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
7.299.707 kr. fra Socialfonden, Mål 2 til Guldborgsund Kommune, til
projekt ”Fra indsatsklar til jobklar via uddannelsespraktik”
9.
a. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.499.948
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Fonden EVV –
Erhverv, Viden, Vækst til projekt ”VidenMetro”. Tilskuddet
fordeles på 499.948 kr. i 2011, 1.500.000 kr. i 2012, 1.500.000
kr. i 2013 og 1.000.000 kr. i 2014.
b. det indstilles samtidig til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der
ydes et tilskud på 4.499.948 kr. fra Socialfonden, Mål 2, til
Fonden EVV – Erhverv, Viden, Vækst, til projekt ”VidenMetro”
10. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
10.897.300 kr. fra Socialfonden, Mål 2 til University College Sjælland,
til projekt ”IMODUS – Inklusion af mænd og drenge gennem
uddannelsesudvikling på Sjælland – videregående uddannelser og veje
dertil”
11. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
18.365.166 kr. fra Socialfonden, Mål 2 til Selandia – Center for
Erhvervsrettet uddannelse, til projekt ”Nye veje – nye job”, under
forudsætning af, at opkvalificeringsindsatsen for kernemålgruppen er
meritgivende og ligger udover den ordinære indsats som fastlægges i
jobcentrenes årlige beskæftigelsesplaner
12. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
2.915.360 kr. fra Socialfonden, Mål 2 til CELF – Center for
Erhvervsrettet uddannelser Lolland, Falster til projekt ”Uddannelse,
ungdomsliv og –kultur i Sjællandske udkantskommuner”
13. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
1.104.811 kr. fra Socialfonden, Mål 2 til Væksthus Midtjylland, til
projekt ”Etnisk Erhvervsfremme i Region Sjælland”
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14. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 125.000 euro
(ca. 935.000 kr.) fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 til
projekt ”Tour2012 Europe” idet det anbefales at der dispenseres fra
Vækstforums time-out, da projektet tænkes gennemført som et led i 1.
tema i Vækstforums handlingsplan 2012-2013 ”EU i Region Sjælland”.
Midlerne udmøntes fra Regionsrådets rammesætning til ”aktiviteter
med umiddelbar positiv effekt på virksomhedernes vækstmuligheder
og arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en
grøn og energirigtig region” under forudsætning af, at Risø DTU samt
regionale virksomheder ønsker at deltage i arrangementet med egne
ressourcer til bemanding af pavillonen og rejseudgiften.
15. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der meddeles afslag til
Roskilde Universitet, Department of Communication, Business and
Information Technologies, på ansøgningen om tilskud fra
Regionalfonden, Mål 2, til projekt ”Fremtidens Serviceinnovation i
Region Sjællands erhvervsliv”, idet projektets finansiering ikke
opfylder gældende retningslinjer for strukturfondsfinansierede
projekter, herunder manglende afklaring af finansiering af PhD forløb
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Bilag til punkt nr. 16:
- Bilagsnotat Udvikling af energispareråd til undervisning og bæredygtig
erhvervsudvikling
- Bilagsnotat Globale Vækstvirksomheder i Region Sjælland
- Bilagsnotat Partnerskab for sygehusinnovation
- Bilagsnotat. Deltagelse i Venture Cup 2011 2014
- Bilagsnotat Norwin Wind Power produktion på Lolland
- Bilagsnotat Ny produktionslinje hos C.E. Andersen
- Bilagsnotat Fra indsatsklar til jobklar via uddannelsespraktik
- Bilagsnotat VidenMetro
- Bilagnotat IMODUS Inklusion af mænd og drenge gennem
uddannelsesudvikling på Sjælland
- Bilagsnotat Nye veje nye job
- Bilagsnotat Uddannelse, ungdomsliv og kultur i Sjællandske
udkantskommuner
- Bilagsnotat Fremtidens Serviceinnovation i Region Sjællands erhvervsliv
- Bilagsnotat Etnisk erhvervsfremme i Region Sjælland
- Bilagsnotat Tour2012 Europe
- Ansøgning Udvikling af enerigspareråd til undervisning og bæredygtig
erhvervsudvikling
- Revideret regnskab Udvikling af energispareråd til undervisning
- Ansøgning Globale Vækstvirksomheder i Region Sjælland
Erhvervsudviklingsmidler
- Ansøgning Globale Vækstvirksomheder i Region Sjælland Socialfonden
- Aftale om partnerskab for sygehusinnovation
- Ansøgning medlemskab til Venture Cup
- Ansøgning Norwin Wind Power produktion på Lolland. Regionalfonden
- Ansøgning Ny produktionslinje hos C.E. Andersen. Regionalfonden
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- Ansøgning Fra indsatsklar til jobklar via uddannelsespraktik Socialfonden
- Ansøgning VidenMetro Erhvervsudviklingsmidler
- Ansøgning VidenMetro Socialfonden
- Ansøgning IMODUS Inklusion af mænd og drenge gennem
uddannelsesudvikling på Sjælland Socialfonden
- IMODUS Geografisk spredning
- Ansøgning Nye veje - nye job Socialfonden
- Ansøgning Uddannelse, ungdomsliv og kultur i Sjællandske
udkantskommuner Socialfonden
- Ansøgning Fremtidens Serviceinnovation i Region Sjællands erhvervsliv
Regionalfonden
- Ansøgning Etnisk erhvervsfremme i Region Sjælland Socialfonden
- Ansøgning Tour2012Europe
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17. Opfølgning på tidligere beslutninger og
bevillinger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484878

Resume
Denne sag vedrører administrationens løbende opfølgning på de
beslutninger, som Vækstforum tidligere har truffet.
Sagsfremstilling
Her gives en kort status på fire tidligere godkendte projekter samt tre
reservationer. Uddybning af status er vedlagt.
”Miljøteknologi til bæredygtig slutdisponering af organisk affald”
Projektet blev godkendt i møde den 10. februar 2011. Ansøger har endnu ikke
fremsendt dokumentation for egenfinansiering og sagen er ikke fremsendt til
Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ansøger har anmodet om forlængelse af
tidsfristen for fremsendelse af dokumentation for egenfinansieringen med 1,5
måned. Der er indhentet oplysninger om status for procesforløbet og
drøftelserne med mulige investorer.
”Sukker ApS”
Projektet blev godkendt i møde den 10. februar 2011 og indsendt til Erhvervsog Byggestyrelsen. Styrelsen har været i kontakt med Fødevareministeriet,
som har oplyst, at for at kunne producere sukker i EU skal man være godkendt
og have bevilling/tildelt kvote til produktion af sukker. Projektet kan således
ikke igangsættes, før tildeling af sukkerkvote eller låneaftale om sukkerkvote
er sket.
”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland”
Projektet blev godkendt i møde den 10. februar 2011. Både projektets
socialfondsdel og regionalfondsdel er indstillet til Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Styrelsen har overfor projektet præciseret, at enkelte EU-forordninger giver
visse udfordringer i relation til projektaktiviteten inden for
”primærproduktion af landbrugsprodukter/virksomheder inden for
forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter”. Nævnte kreds vil således
kun kunne deltage i mindre omfang i projektet. Sagen er ikke færdigdrøftet.
Det er vurderingen, at det for regionalfondsdelen af projektet vil medføre
forsinkelse af igangsætningen og kræve ændringer i projektaktiviteterne.
Administrationen følger sagen tæt.
”Medarbejdere i verdensklasse”
Projektet blev godkendt i møde den 10. februar 2011 og har efterfølgende
modtaget bevillingstilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. En af de
deltagende virksomheder har ultimo august trukket sin deltagelse i projektet
(meddelelsen er først modtaget efter møde i Forberedelsessekretariatet).
Administrationen er i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen og
hovedansøger Bisca A/S angående en eventuel omlægning af projektet
indenfor de beskrevne rammer for det samlede projekt.
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Reservation til ”Etablering af Fuel Cells and Hydrogen (FCH) testcenter, Risø”
Vækstforum reserverede regionalfondsmidler i møde den 24. november 2010
og i møde den 10. februar 2011 under forudsætning af, at projektet opnåede
støtte fra Green Labs DK. Dette skete ikke. Jf. orientering i Vækstforums møde
den 17. maj 2011 har administrationen været i dialog med Forskningscenter
Risø om den ændrede tilskudssituation samt en nødvendig omlægning af
projektøkonomien og en delvis ændring af aktiviteterne. Risø har oplyst, at
man til den kommende nye ansøgningsrunde i december 2011 på ny vil søge
tilskud fra Green Labs DK, som fortsat vil kræve regional medfinansiering.
Reservation til ”Vindtunnel til vindenergi”
Vækstforum reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler og
regionalfondsmidler i møde den 17. maj 2011 under forudsætning af, at en
endelig ansøgning omfatter den samlede anlæggelse af vindtunnelen og ikke
kun de første faser samt at der træffes en endelig beslutning om placeringen på
Forskningscenter Risø. Videnskabsministeriet har endnu ikke udmeldt den
endelig placering af vindtunnelen. Den endelige placering og økonomi
forventes at falde på plads til efteråret. Det forventes, at Vækstforum kan
behandle en endelig ansøgning den 6. december 2011.
Reservation til ”Institute for Applied Bio-Manufacturing technologies”
Vækstforum reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler og
regionalfondsmidler i møde den 10. februar 2011 under forudsætning af, at
aktiviteterne overholder støttemulighederne under Regionalfonden, herunder
at projektet kan gennemføres inden programudløb i 2014. Til
afklaringsarbejdet, som løber i perioden 1. marts – 1. juli 2011, blev samtidigt
bevilget 360.000 kr. Der forventes snarest afklaring af de reserverede
erhvervsudviklings- og regionalfondsmidler.
Økonomi
Ingen aktuelle driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det meddeles projekt ”Miljøteknologi til bæredygtig slutdisponering af
organisk affald” ved BioNorden A/S, at tidsfristen for fremsendelse af
dokumentation for egenfinansieringen udsættes til udgangen af
oktober 2011, hvorefter der skal ansøges på ny, idet Vækstforums
tidligere beslutning om indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen
herefter automatisk bortfalder.
2. det meddeles projekt ”Sukker ApS”, at Vækstforums indstilling til
Erhvervs- og Byggestyrelsen om et tilskud på 6.999.900 kr. fra
Regionalfonden fortsat opretholdes, idet sagen afventer EU
Kommissionens stillingtagen til indgåelse af sukkerkvote-låneaftale
eller projektet har fået tildelt en selvstændig kvote til produktion af
sukker.
3. tidsfristen for modtagelse af ansøgning fra projekt ”Etablering af Fuel
Cells and Hydrogen (FCH) testcenter, Risø” udsættes til udgangen af
december 2011, og at reservationen på 13.100.000 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2, opretholdes, idet det forudsættes, at der sker
endelig afklaring af finansieringsmodellen og inddragelse af de øvrige
regioner.
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Status vedr. ”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland”,
”Vindtunnel til vindenergi”, ”Medarbejder i verdensklasse” og ”Institute for
Applied Bio-Manufacturing technologies” forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 17:
- Bilag til Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger
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18. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484879

Resume
Vækstforum orienteres om hvilke medlemmer, der er udpeget til fora og
udvalg, om fødevareplatformen, fødevareprojektet og
logistik/afsætningsudfordringen, om kortlægning af tværregionale
aktiviteter, og om igangsættelse af tema 4 i handlingsplanen: Region
Sjælland satser på de dygtigste elever.
Sagsfremstilling
Oversigt over Vækstforummedlemmer udpeget til fora og udvalg
Vækstforum efterspurgte på møde den 17. maj 2011 en oversigt over hvilke
udvalg og fora, der er udpeget Vækstforummedlemmer til. Oversigten er
vedlagt.
Fødevareplatformen og fødevareprojektet og logistik/afsætningsudfordringen
Vækstforum efterlyste på møde den 17. maj 2011 en redegørelse for, hvad der
er gjort for fødevarebranchens små og mellemstore virksomheder (smv’er) i
forbindelse med afsætning og logistik.
Vækstforums fødevareprojekt og fødevareplatformen har i vedlagte notat
redegjort for gennemførte og kommende initiativer og aktiviteter rettet mod
afsætning og logistik for små og mellemstore fødevarevirksomheder.
Aktørernes gennemførte aktiviteter dækker bredt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fødevarefestivalen Kulinarisk Rosenfeldt med 48 udstillere og 4000
besøgende
arrangement med oplæg fra tre pris-vindende økologiske
kvalitetsfødevarer om deres vej til Irmas hylder
arrangement med oplæg om forbrugertrends som vej til hylderne
udvikling af innovative koncepter inden for afsætning i Torvehallerne i
Ringsted hvorfra tanken er at sælge lokale fødevarer
intentioner om udvikling af torverute; et netværk af oplevelser hos små
og mellemstore fødevareproducenter
intention om markedsføring af fødevarer fra fysiske og virtuelle
platforme
opstart af samarbejde med eksisterende fødevarenetværk om brand og
identifikation af nye afsætningskanaler og -muligheder
synliggørelse af fødevareevents via Østdansk Turismes
eventkalenderen

Fremadrettet vil fødevareprojektet sammen med fødevareplatformen arbejde
målrettet med at adressere og innovere distribution af fødevarer, særligt med
henblik på regionale kvalitetsfødevarer. Gennem branding, udvikling af nye
produkter og afsætningsmuligheder, udvikling af oplevelser og gastronomi vil
fødevareprojektet styrke afsætningen af regionale kvalitetsfødevarer.
Forskning og uddannelse medvirker til at kvalificere indsatsen.
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Aktørerne har gennem forskellige indsatser søgt at styrke afsætning og logistik
af regionale kvalitetsfødevarer. Det forventes, at fødevareprojektets arbejde på
tværs af aktørerne vil samle aktørernes hidtidige erfaringer og udgøre et stærkt
fundament for at styrke indsatsen rettet mod de afsætnings- og logistikudfordringer små og mellemstore fødevarevirksomheder møder.
Kortlægning af vækstforaenes tværregionale samarbejder
Danske Regioner har i foråret 2011 indsamlet oplysninger fra regionerne om
det tværregionale samarbejde inden for erhvervsfremme. Kortlægningen er
vedlagt. Kortlægningen og eksemplerne viser, at Vækstforum Sjælland er godt
repræsenteret i tværgående samarbejder.
Tema 4 i handlingsplanen igangsat: Region Sjælland satser på de dygtigste
elever
Region Sjælland, Kommunernes Kontaktråd og Vækstforum Sjælland afholdt i
samarbejde projektseminar om uddannelse og kompetenceudvikling. Det
skete den 12. september 2011, kl. 13.00-15.00 i Regionshuset.
Der blev lagt op til at generere tre projekter, hvortil der samlet er afsat 6 mio.
kr. fra Regionsrådet og fra Vækstforum Sjælland. Projekterne skal understøtte
målene i Vækstforums handlingsplan for 2011 og målene i den regionale
udviklingsstrategi og Kompetenceparat 2020. Vækstforums understøtter
temaet Region Sjælland satser på de dygtigste elever.
På forhånd var der skitseret tre projekter. Kun projektansøgninger, der ligger
inden for disse, kommer i betragtning til de afsatte tilskudsmidler. På
projektseminaret blev der arbejdet med at sammensætte aktører, som ønsker
at arbejde med et eller flere de af skitserede projekter.
De skitserede projektforslag har til formål dels at styrke uddannelses- og
kompetenceniveauet på lang sigt, dels at bidrage til udvikling i erhvervene på
kortere sigt. Den målrettede metode blev afprøvet for at sikre, at der kommer
konkrete resultater ud seminarerne. Resultater som understøtter de mål, som
er vedtaget i strategier og handlingsplaner. De tre projekter er:
1. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer:
Projektet skal bidrage til at skabe øget værdi, vækst og innovation i
regionens virksomheder.
Effekt af projektet:
• Flere ansættelser eller samarbejdsprojekter med højtuddannede i
regionens SMV-er samt flere samarbejder med
forskningsinstitutioner
• Flere virksomhedsledere får en lederuddannelse
2. En talentfuld erhvervsuddannelse:
Dette projekt er for de unge på erhvervsuddannelserne, som har et
særligt talent og potentiale til at udvikle sig i endnu højere grad end de
har mulighed for i dag.
Effekt af projektet:
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•

Udvikling af nye tilbud på erhvervsuddannelserne målrettet de
dygtigste elever og som fremmer udvælgelse og udvikling af
talenter.

3. Uddannelser udveksler viden med uddannelsesinstitutioner i Asien:
Flere af Region Sjællands uddannelsesinstitutioner har allerede
etableret eller er undervejs med at etablere kontakter til Asien.
Projektet kan evt. udvikle uddannelseskoncepter, pædagogikker og
modeller, der med fordel kan indgå i en vidensoverførsel til den
asiatiske uddannelseskontekst.
Effekt af projektet:
• Der etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Asien og
de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland er alle
internationalt orienterede.
Til hvert af de udarbejdede projektforslag blev der afholdt et fagligt oplæg fra
eksterne aktører, som kunne bidrage med en relevant vinkel til et kommende
projekt. De faglige oplæg dannede rammen om en workshop for hvert
projekttema. For hver workshop blev der dannet projektgrupper, som i
samarbejde kan indsende endelige projektidéer som kan udmønte sig i
egentlige projektforslag - tidsfristen var den 4. oktober 2011. Administrationen
kan på mødet mundtligt orientere om de indkomne idéer.
Samme dag som dette projektseminar afholdt Region Sjælland sammen med
Zealand Denmark EU kontor et såkaldt Open Days-arrangement i
Regionshuset. Open Days-arrangementet var også relevant for
projektseminarets deltagere. Det handlede om synliggøre EU's strategier på
uddannelsesområdet og orientering om finasieringsmuligheder via EU-puljer.
Mange deltog i begge arrangementer.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 18:
- Oversigt over Vækstforummedlemmers udpegninger
- Afsætning og logistik
- Hovedresultater - vækstforaenes tværregionale samarbejder.pdf
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19. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1484883

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Indstilling
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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