Referat
Møde i Vækstforum Sjælland
tirsdag den 6. december 2011 kl. 10:00
VUC Næstved
Deltagere:
Steen Bach Nielsen
Jens Stenbæk
Flemming Stenild
Henning Jensen
Mette Touborg- afbud
Stig Vestergaard
Niels Hörup
Martin Damm
Niels Ulrich Hermansen
Ib Poulsen
Ulla Koch
Ulla Skaarup
Peter Terman Petersen
Anette Ilsøe
Jane Strange Nielsen
Jim Stjerne Hansen
Lars Hvidtfeldt- afbud
Erik Otto- afbud
Gert Scheel
Flemming Lassen- afbud
Jørn O. Stryger
Palle Svendsen- afbud
Lis Andresen- afbud
Laila Busted
Vibeke Hansen- afbud
Grethe Funch Petersen
Henrik Holmer

Indholdsfortegnelse åbent møde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af dagsorden
Invitation til at deltage i folkemødet på Bornholm
Rapportering fra studietur til Midt- og Nordjylland
Økonomioversigt, herunder budget 2012
Handlingsplan 2012-2013
Status på turismeindsatsen
Regional vækstkonference den 7. maj 2012
Orientering om status for samarbejdsaftale med
Rådet for Teknologi og Innovation 2011 - 2013
Orientering om projekttemaet: Region Sjælland
satser på de dygtigste elever
Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger
Gensidig orientering
Eventuelt

-2-

3
4
6
9
12
15
18
21
24
27
33
38
41

1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1368422

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordnen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 1
Godkendt.

Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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2. Invitation til at deltage i folkemøde på
Bornholm
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1527753

Resume
Vækstforum har modtaget invitation til møde med de regionale vækstfora og
Danmarks Vækstråd i forbindelse med folkemødet 14.-17. juni 2012.
Sagsfremstilling
Bornholms Vækstforum har i vedlagte brev indbudt de øvrige regionale
vækstfora og Danmarks Vækstråd til møde den 14. juni 2012 i forbindelse med
det Folkemøde, som skal afholdes på Bornholm den 14.-17. juni 2012.
Det foreslås at Vækstforum takker ja for invitation og deltager i folkemødet.
Deltagelsen kan tilrettelægges på en af tre måder:
•

Vækstforum Sjællands møde planlagt til 16. maj flyttes til den 14. juni.
Der afholdes således tre møder på Bornholm den 14. juni: mellem
vækstfora, med Danmarks Vækstråd og Vækstforum Sjællands eget
møde. Modellen giver mulighed for at deltage på folkemødet eller for at
tage ud og hjem på dagen. Modellen kræver tilstrækkelig tilmelding fra
Vækstforums medlemmer til at Vækstforum er beslutningsdygtigt.

•

Vækstforum Sjællands møde planlagt til 16. maj flyttes den 13. eller 15.
juni. Der afholdes møde mellem vækstfora og med Danmarks Vækstråd
den 14. juni. Modellen giver mulighed for at deltage på folkemødet, og
kræver overnatning. Modellen kræver tilstrækkelig tilmelding fra
Vækstforums medlemmer til at Vækstforum er beslutningsdygtigt.

•

Vækstforums planlagte møde den 16. maj fastholdes. Der udpeges en
delegation fra Vækstforum, som deltager i folkemødet og de
mødeaktiviteter, som invitationen går på.

Økonomi
Udgifterne til transport og evt. overnatning afhænger af antal deltagere.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum Sjælland tager imod
invitationen og udpeger en delegation til at deltage i møder mellem vækstfora
og med Danmarks Vækstråd den 14. juni 2012. Det planlagte møde i
Vækstforum Sjælland den 16. maj 2012 fastholdes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 2
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Godkendt, idet de vækstforummedlemmer der ønsker det, kan melde sig til at
deltage. Der afholdes ikke ordinært Vækstforummøde.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:
- Fællesmøde mellem de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd under
Folkemødet 2012(1328104)
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3. Rapportering fra studietur til Midt- og
Nordjylland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1522825

Resume
Der gives en opsummering af Vækstforums studietur den 1.-2. november 2011
og lægges op til en drøftelse af, hvordan inspirationen fra oplæggene på
turen og drøftelsen med Vækstforum Nordjylland kan afspejle sig i
Vækstforums arbejde.
Sagsfremstilling
Vækstforum var den 1. og 2. november på studietur til Aarhus og Aalborg.
Formålet med turen var dels at høste erfaringer fra centrale
udviklingsinstitutioner og dels at mødes med repræsentanter fra Vækstforum
Nordjylland. Deltagerne på turen var 12 af Vækstforums medlemmer, samt ti
administrative repræsentanter fra Vækstforums partnere.
Turen startede med busafgang fra Sorø kl. 8 tirsdag morgen og gik til møder i
Aarhus med forskerparken INCUBA og Væksthus Midtjylland. Derfra gik
turen videre til Aalborg, hvor der var møde og efterfølgende middag med
repræsentanter fra Vækstforum Nordjylland. Onsdag formiddag var der besøg
på Aalborg Universitet samt møde og efterfølgende frokost hos forskerparken
NOVI. Turen sluttede med hjemkomst til Sorø kl. 18 onsdag aften. Både de
faglige møder med forsknings- og investeringsmiljøerne samt mødet med
Vækstforum Nordjylland resulterede i nyttig viden og gav anledning til nye
ideer til Vækstforums Sjællands arbejde.
Vedlagt er en opsamling på de møder, der blev afholdt på turen samt en
pressemeddelelse, der fortæller om udfaldet af mødet mellem de to vækstfora.
Det overordnede indtryk af turen er, at der er mange ligheder mellem de
prioriteringer, som er foretaget af henholdsvis Vækstforum Sjælland og
Nordjylland. De to regioner er også kendetegnet ved mange af de samme
muligheder og udfordringer, bl.a. i form af mange små og mellemstore
virksomheder (SMV’er), stort potentiale indenfor turisme og udfordringen om
at højne det generelle vidensniveau i virksomhederne. Omvendt er der også en
række forskelle. Fx har Nordjylland et naturligt center i form af Aalborg, til
gengæld har Region Sjælland relativt kort afstand til København og alle de
videns- og udviklingsinstitutioner, som er placeret i hovedstadsområdet.
Forslag til temaer Vækstforum kan arbejde med på baggrund af turen:
•

Samarbejde med Vækstforum Nordjylland om fødevarer,
videnmedarbejdere og oplevelsesøkonomi. På fødevareområdet møder
de to regioner nogle af de samme udfordringer i udviklingen af
fødevareerhvervene. Samtidig har begge regioner et stort potentiale for
at udvikle særegne kvalitetsfødevarer. På mødet blev de to vækstfora
enige om at undersøge mulighederne for samarbejde på tværs af
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regionerne om fødevarer og madkultur. På mødet blev parterne også
enige om, at styrke erfaringsudveksling og videndeling om både
oplevelsesøkonomi og om indsatsen for at få flere højtuddannede ud i
regionale virksomheder.
•

Regionale innovationssystemer og certificering af aktører: Hvilke
forskelle og ligheder er der mellem regionerne, når man betragter deres
respektive regionale innovationssystemer – og forudsætningerne for
dem? Ønsker Vækstforum Sjælland fremadrettet at sætte mere fokus
på at udvikle det regionale innovationssystem? Hvilken inspiration
bidrager turen i så fald med? Hvordan kan Vækstforum bidrage til at
motivere øget samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne og med
private aktører på markedet? Ønsker Vækstforum Sjælland i den
forbindelse at arbejde med certificering af aktører som deltager i
regionale erhvervsudviklingsaktiviteter?

Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum drøfter grundlaget og behovet for at sætte fokus på
udvikling af det regionale innovationssystem, herunder certificering af
aktører med henblik på, at administrationen frem til næste møde
udarbejder et forslag til, hvordan dette kan iværksættes.
2. Vækstforum anmoder administrationen om til næste møde at
udarbejde et forslag til, hvilke aktiviteter der kan igangsættes i
samarbejde med Vækstforum Nordjylland på baggrund af de to
vækstforas drøftelse den 1. november 2011.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 3
Godkendt, idet Vækstforums opsamling fra turen fremsendes som inspiration
til Væksthus Sjælland og KKR Sjælland. Og de jyske erfaringer omkring
samarbejde med de jyske væksthuse inddrages i et kommende forslag fra
administrationen.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Opsamling på Vækstforums studietur
- Pressemeddelelse
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4. Økonomioversigt, herunder budget 2012
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1511999

Resume
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er
indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen på Mål 2-midlerne er
fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. Herudover
fremlægges forslag til budget 2012.
Sagsfremstilling
De regionale erhvervsudviklingsmidler
Vækstforum har i 2011 haft en samlet ramme på 73 mio. kr. til
erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf har 8 mio. kr. været rammesat af
Regionsrådet til anvendelse til ”aktiviteter med umiddelbar positiv effekt på
virksomhedernes vækstmuligheder og arbejdskraftens
beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en grøn og energirigtig
region”.
Til og med dette møde, har Vækstforum fra 2011-rammen bevilliget
63.862.060 kr. og foretaget reservationer på 11.060.250 kr. Reservationer,
som forventes at resultere i ansøgninger i første halvår af 2012. Herudover er
der foretaget yderligere bevillinger og reservationer for de kommende år,
2012-2014. De enkelte beløb fremgår af vedlagte økonomioversigt.
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 være mindre omkostninger end
budgetteret, ændrede forudsætninger i projekterne eller andet.
Gennemgangen har resulteret i et tilbageløb på samlet 5.771.187 kr. Dette
beløb dækker også over de 2.050.000 kr. restmidler, som fremgik af
økonomioversigten i møde 10. oktober. De samlede tilbageløbsmidler skal
anvendes til det store initiativ om ’Sygehuspartnerskaber’, som Vækstforum
godkendte i møde den 12. oktober. I Regionsrådets budget 2012, står der
følgende:
”Det indgår i økonomiaftalen for 2012, at der skal etableres et strategisk
partnerskab mellem de fem regioner og Fornyelsesfonden med henblik på at
udnytte det erhvervsmæssige potentiale i de nye sygehusbyggerier. Hver
region forudsættes at bidrage med i alt 10 mio. kr. i en flerårig periode, der
som udgangspunkt finansieres af de regionale udviklingsmidler. Det
forudsættes, at Region Sjællands andel kan tilvejebringes inden for den
samlede bevilling til udviklingsmidler og evt. ved at tilbageføre uforbrugte
midler fra afsluttede projekter.”
Øvrige detaljer for økonomien kan ses i vedlagte økonomioversigt.
Budget 2012
I 2012 har Regionsrådet afsat 65 mio. kr. til implementering af den regionale
erhvervsudviklingsstrategi. Dertil kommer 0,5 mio. kr. til et EU-initiativ under
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Bruxelleskontoret som beskrevet i handlingsplanen 2012, 2 mio. kr. til
sygehuspartnerskabet, som blev disponeret på det seneste møde, og 1,5 mio.
kr. til Center for Bæredygtigt Byggeri i Næstved, som blev disponeret i maj
2011. Inkl. de ovennævnte tilbageløbsmidler til sygehuspartnerskabet giver det
en samlet ramme i 2012 på 72 mio. kr.
I arbejdet med at realisere handlingsplanen 2012-2013 er det afgørende, at de
nuværende aktiviteter formår at danne grundlag for den fremadrettede
indsats. Vækstforum vil sikre, at der er tæt sammenhæng mellem kommende
aktiviteter og indsatserne i erhvervsudviklingsstrategien. Vækstforum vil også
have fokus på at de eksisterende aktiviteter skabes resultater og effekter.
Handlingsplanen angiver retning og indhold for de aktiviteter, som ønskes
igangsat i 2012. Til dette arbejde foreslås der afsat 5 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler fordelt på de tre temaer i 2012:
-

1 mio. kr. til ’EU i region Sjælland’
2 mio. kr. til ’Innovation – offentlig-privat samarbejde’
2 mio. kr. til ’Eksport – systemeksport’

De tre temaer skal desuden understøttes af EU-midler og strategiske
udviklingsmidler fra statslige puljer. Desuden er det afgørende, at de nye
initiativer er tæt koblet til eksisterende Vækstforum-aktiviteter, hvilket
betyder en reel styrkelse af de nuværende satsninger.
Der er allerede foretaget bevillinger til aktiviteter på i alt 59.247.907 kr. for
2012.
Dermed er der, i budgettet for 2012 et disponibelt beløb på 3.582.093 kr., som
på Vækstforums initiativ kan anvendes til at igangsætte relevante aktiviteter,
som ikke udbydes med handlingsplanen, men som understøtter
indsatsområderne i erhvervsudviklingsstrategien.
Mål 2 midler 2011-2013
Der er i de danske mål 2-programmer i indeværende strukturfondsperiode
(2007-2013) afsat 267.634.202 kr. under Regionalfonden og 267.634.202 mio.
kr. under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Frem til dette møde er der inkl. reservationer i alt bevilliget 252.324.548 kr.
vedr. Regionalfonden og 247.865.104 kr. vedr. Socialfonden. Desuden
indstilles i det aktuelle møde 12.291.984 kr. fra Regionalfonden og 2.897.967
kr. fra Socialfonden til bevilling eller reservering. Der resterer på den
baggrund 3.017.670 kr. i Regionalfonden og 16.871.131 kr. i Socialfonden, som
skal anvendes i den resterende del af perioden frem til udgangen af 2013.
På begge fondsområder har administrationen på det seneste fået henvendelser
vedr. potentielle aktiviteter, som overstiger de tilbageværende rammer. På den
baggrund har administrationen skærpet dialogen med de aktører, som har fået
reservationer med henblik på at afdække, om der ad den vej kan identificeres
flere midler, som kan disponeres til nye aktiviteter. Resultatet af denne
opfølgning fremgår løbende af sagen vedr. opfølgning på tidligere beslutninger
og bevillinger.
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Økonomi
Se vedlagte bilag.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at budget for 2012 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 4
Godkendt, idet det bemærkes med henblik på næste programperiode, at der
skal ses på erfaringer andre steder fra i forhold til at højne den sjællandske
udnyttelse af programmerne.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:
- Økonomioversigt
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5. Handlingsplan 2012-2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1518626

Resume
Endeligt udkast til handlingsplan 2012-2013 fremlægges til godkendelse.
Handlingsplanen beskriver, hvordan Vækstforum Sjælland i perioden vil
udmønte erhvervsudviklingsstrategien 2011-2014.
Sagsfremstilling
Vedlagt er det endelige udkast til handlingsplan 2012-2013 for Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014.
Vækstforum drøftede i møde den 12. oktober 2011, at de foreslåede temaer
vedr. information om EU, innovation og offentlig-privat samarbejde samt
systemeksport er vigtige at tage fat på i 2012. Vækstforum bemærkede også, at
det i 2012 er afgørende at fokusere yderligere på, at de igangværende
aktiviteter skaber resultater, og at opfølgningsopgaven derfor er en væsentlig
opgave i 2012.
Handlingsplanen kan forekomme relativt lang, men der er behov for en vis
detaljeringsgrad, da planen er et arbejdsdokument og en fælles
referenceramme for mange regionale aktører.
Med udkastet lægges der op til, at følgende temaer igangsættes:
2012:
• EU i Region Sjælland
- Efter aftale med Regionsrådet igangsættes et projekt med
arbejdstitlen ”Virksomhedernes brug af EU’s muligheder”
- Vækstforums konference den 7. maj 2012 vil have fokus på EU's
evne til at sætte en vækst- og udviklingsdagsorden
- Regionale aktører deltager i Tour2012 Europe
•

Innovation – offentlig-privat samarbejde
- Udvikling og salg af løsninger på samfundsmæssige
problemstillinger som et forretningsområde for virksomhederne
- Fremme af offentlige virksomheders evne og kompetencer til OPI
- Erhvervsudvikling og sygehusbyggerierne
- Sundheds Innovation Sjælland (SIS) som driver for innovation og
vækst

•

Eksport – systemeksport
- Systemeksport
- Øge virksomhedernes eksport

2013:
• Innovation i virksomhederne
• Kompetence og entreprenørskab
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•

Et stærkt erhvervsliv i den grønne region

Under hvert tema i 2012 beskrives kort udfordringer og muligheder, og
samspillet mellem den igangværende og den kommende indsats. De vigtigste
eksisterende aktiviteter, der understøtter det videre arbejde med temaet,
opridses i en faktaboks. Desuden beskrives i punkter de konkrete aktiviteter,
som igangsættes i 2012. Dels projekter, som Vækstforum ønsker igangsat og
kan medfinansiere, men også andre typer aktiviteter. Eksempelvis den årlige
vækstkonference og læringen fra de OPI-eftersyn, som gennemføres under det
nationale projekt OPI-Lab (offentlig-privat innovation). Temaerne sættes i
relation til erhvervsudviklingsstrategiens mål, og det beskrives, hvordan der vil
blive fulgt op på arbejdet med temaet.
Temaerne i 2013 beskrives summarisk med henblik på, at de gøres konkrete,
når handlingsplan 2013-14 udarbejdes. Dermed kan det lade sig gøre at
indarbejde de erfaringer, som opsamles i løbet af 2012.
Det afsluttende kapitel sætter rammerne for indsatsen og udvalgte
igangværende aktiviteter trækkes frem. Kapitlet understreger, at Vækstforum
med handlingsplanen i endnu højere grad end tidligere bestiller bestemte
aktiviteter fra regionale aktører og i mindre grad indkalder ideer.
Arbejdsformen forbundet hermed beskrives.
Derudover beskriver kapitlet, hvordan Vækstforum i 2012 vil følge op på den
samlede indsats. Herunder at resultater og erfaringer fra den hidtidige indsats
vil blive tydeliggjort og løbende indarbejdet i vurderingen af, hvilken
kommende indsats der skal igangsættes.
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 godkender
handlingsplanen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 5
Godkendt, idet der udarbejdes en kort oversigt, som sammenfatter
handlingsplanens indsatser.
Derudover orienterede administrationen om, at projektet 'Tour2012Europe'
ikke kan opfylde dets forudsætninger og dermed bortfalder Vækstforums
bevilling.
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Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:
- Handlingsplan 2012-2013.pdf
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6. Status på turismeindsatsen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1522798

Resume
Der gives en status på turismeindsatsen det forløbne år. Østdansk Turismes
udfordringer med at opfylde kravet om gearing af midler beskrives.
Sagsfremstilling
Status på turismeindsats
I Vækstforums turismestrategi fremgår det, at der ved hvert møde i
Vækstforum vil være en kort status for turismeindsatsen i regionen.
Administration vurderer, at det fremadrettet vil være passende at give en
status for arbejdet en til to gange årligt.
Vækstforums indsats i forhold til turisme bliver udmøntet gennem kontrakten
med Østdansk Turisme. Østdansk Turismes indsats fremgår af
afrapporteringen for 1. halvår 2011. Afrapporteringen, som blev forelagt på
mødet den 12. oktober 2011, er vedhæftet til orientering. Udover det, som
fremgår af rapporten, er der det forløbende år sat fokus på følgende indsatser:
Fødevarer
Østdansk Turisme indgår i regionens store fødevareprojekt ”Mad og måltider i
Region Sjælland”. Projektet har først for nylig fået endeligt tilsagn angående
EU’s strukturfondsmidler. Derfor er projektet først igangsat nu. Østdansk
Turisme har på en del af sin hjemmeside udviklet et site om gastronomi i
Region Sjælland. Se mere på dette link:
http://www.visiteastdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/nydlivet/gastronomi/gastronomi.htm
Vikingeskibsmuseet i Roskilde har sammen med konsortiet Madkulturzonen
fået regionale udviklingsmidler til projektet ”Ny nordisk Vikingemad”.
Projektet er tværgående i forhold til indsatsområdet for kulturhistorie.
Kulturhistorie
Østdansk Turisme deltager i projekt ”Da Danmark blev til”. Projektet har fokus
på udvikling af oplevelsesevents og -tilbud med fokus på vikinger og
middelalder. Region Sjælland støtter desuden projektet gennem kulturaftalen
med kulturregionerne.
Østdansk Turisme har deltaget i projekt ”Munkevejen”, som Region Sjælland
og kommunerne har været primusmotor for. Munkevejen er en cykelrute, som
begynder nord for Hamborg og går til Roskilde. I dag kører der mange tyskere
på den tyske del af Munkevejen, og potentialet for værdiskabende turister er til
stede på hele ruten.
Østdansk Turisme og administrationen arbejder for, at kulturhistorie kommer
til at indgå som en del af Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen.
Kystturisme
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Østdansk Turisme arbejder på at skabe tværregional interesse om en
ansøgning angående kystturisme til den konkurrenceudsatte pulje. Der er
ansøgningsfrist den 16. januar 2012.
Østdansk Turisme er indstillet til en såkaldt overvågningspost i bestyrelsen for
det nationale videnscenter for kystturisme. Administrationen har deltaget i en
arbejdsgruppe og en styregruppe i forbindelse med oprettelsen af
videnscenteret, som kommer til at ligge i Hvidesande.
Udvikling af events
Administrationen har deltaget i en arbejdsgruppe om en eventstrategi for
Øresundsregionen. Strategien er udarbejdet for at skabe events i hele
Øresundsregionen, der kan være med til at skabe udvikling og vækst.
Wonderful Copenhagen har været projektleder på projektet.
Projektet ”Eventen som platform” er relateret til arbejdet med eventstrategien
for Øresund. Roskilde Universitet (lektor Fabian Holt) er projektleder for
”Eventen som platform”.
Østdansk Turismes udfordringer med opfyldelse af gearing
Østdansk Turisme har den 5. oktober 2011 sendt vedhæftede brev til
administrationen. Af brevet fremgår det, at der er en række udfordringer med
at opfylde Vækstforums krav om, at maksimalt en tredjedel af Østdansk
Turismes omsætning må komme fra Vækstforum. Østdansk Turisme vurderer,
at der med kravet om gearing kommer uforholdsmæssigt stort fokus på
finansiering frem for aktiviteter. Østdansk Turisme gør også opmærksom på,
at det er sværere at geare udvikling end markedsføring, som erhvervet ønsker
gennemført og derfor traditionelt har medfinansieret.
Østdansk Turisme har oplyst at det i 2011 har ladet sig gøre at geare
bevillingen på 9 mio. kr. med 14 mio. kr. Da 2011 er defineret som et
omstillingsår, er det administrationens vurdering, at gearingen i 2011 er
tilfredsstillende. Østdansk Turisme ser mere positivt på mulighederne for at
nå gearingen de kommende år, men anser det som en generel udfordring.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Statusredegørelsen tages til efterretning.
2. Vækstforum på baggrund af Østdansk Turismes omstillingsperiode
accepterer, at gearingen for 2011 ikke kommer op på 18 mio. kr. og
konstaterer, at Østdansk Turisme de kommende år må forventes at
kunne indfri gearingskravet de kommende år.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 6
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Godkendt, idet administrationen frem mod næste møde indleder en dialog
med kommunerne, ØDT og Visit Denmark om behovet for udvikling af
markedsføringsaktiviteter.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Brev fra ØDT vedr. udfordringer med gearing
- ØDTs rapport for 1. halvår 2011
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7. Regional vækstkonference den 7. maj 2012
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1522246

Resume
Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 7. maj 2012 på
Gisselfeld Kloster. Der lægges op til, at der sættes fokus på EU’s betydning for
erhvervsudviklingen i Region Sjælland.
Sagsfremstilling
Vækstforums regionale vækstkonference er fastsat til mandag den 7. maj 2012
på Gisselfeld Kloster.
Den regionale vækstkonference er tænkt som mødestedet for de aktører i
regionen, som arbejder med erhvervsfremme. Konferencen skal være det sted,
hvor man, udover at mødes, kan hente ny aktuel viden og opleve resultater fra
aktuelle og gennemførte aktiviteter, som Vækstforum har givet tilskud til eller
taget initiativ til.
Konferencen lægger sig op ad Vækstforums handlingsplan for 2012-2013, hvor
Vækstforum vil bruge den danske formandskabsperiode til at sætte fokus på
EU’s betydning for erhvervsudviklingen i Europa og specielt virksomhederne i
Region Sjælland.
Temaet for konferencen er: EU i Region Sjælland – vækst og udvikling på
dagsordenen.
Undertemaer for konferencen er:
1. Virksomhedernes konkurrenceevne i den globaliserede økonomi
2. Mulighedernes Bruxelles
3. Europas økonomiske udfordringer
4. Grøn Vækst
5. Uddannelsesinstitutionerne som drivmotor for innovation
6. Muligheder for vækstiværksættere
7. Etc.
Konferencen afholdes som en kombination af et messelignende arrangement
og fælles plenumoplæg med udstilling/messe, hvor projekter og
samarbejdspartnere udstiller de visuelt bedste projekter fra kl. 10-12, der er
frokost fra kl. 12-13 samt oplægsholdere og debat fra kl. 13-16. Der vil være
mulighed for at deltage i de forskellige dele af konferencen. Således vil der i
invitationen til konferencen blive lagt vægt på, at man kan vælge at deltage i
forskellige dele af konferencen, og det ikke nødvendigvis er hele dagen, der
skal afsættes.
Der arbejdes særligt på at gøre konferencen relevant og interessant for
virksomheder. Der vil bl.a. være fokus på muligheder for vækstiværksættere i
de europæiske virksomhedsnetværk og støtteordninger. Indsatsen kobler sig
til Europa 2020 strategien, der gennem en fælles europæisk politik for grøn
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vækst, vil fremme iværksætteri og udvikling af nye kvalifikationer for at sikre
den europæiske konkurrenceevne.
Der er fokus på, at de inviterede oplægsholdere skal være markante. EUkommissær Connie Hedegaard samt Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn er
pt. inviteret til at holde oplæg på konferencen. På opfordring fra Landbrug og
Fødevarer inviteres endvidere Den Europæiske Investeringsbank til at deltage.
CAT Link, Bruxelles-kontoret, Enterprise Europe Network og Europe Direct
inviteres til at deltage med stande. Desuden vil der blive skrevet direkte til
virksomhederne via de netværk, der er til virksomhederne. Der vil også blive
skrevet til bestyrelserne i de organisationer, vi har samarbejdskontrakter med
som bl.a. Risø DTU og Copenhagen Capacity samt til bestyrelserne for f.eks.
erhvervsskolerne for også at benytte deres kontakter til virksomhederne, så
målet med at få flere virksomheder end forrige år til at deltage i konferencen
opnås.
Til næste møde i forberedelsessekretariatet forelægges der en
kommunikationsplan for tiden op til, under og efter konferencen.
Det foreslås, at der i forbindelse med den regionale vækstkonference udgives
en publikation, som synliggør resultater af Vækstforums indsats, viser
sammenhængen og kontinuiteten i indsatsen og sætter fokus på aktuelle
temaer.
Økonomi
Det forventes, at konferencen inkl. publikation koster 200.000 kr. at afvikle.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det drøftes, hvorledes konferencen skal tilrettelægges, så
virksomhederne finder det interessant at deltage
2. tidspunkt og koncept for konferencen godkendes med henblik på, at
der arbejdes videre med at forberede konferencen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 7
Godkendt, idet administrationen vil arbejde videre med
konferenceforberedelsen, og de konkrete forslag og input fra Vækstforum
medtages i dette arbejde.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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8. Orientering om status for samarbejdsaftale
med Rådet for Teknologi og Innovation 2011 2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1518425

Resume
Vækstforum Sjælland har sammen med de øvrige fem vækstfora indgået en
ny samarbejdsaftale med Rådet for Teknologi og Innovation for perioden
2011 – 2013. Samarbejdsaftalerne har til formål at skabe rammer for
samarbejde om fælles indsatsområder og større strategiske satsninger.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland har sammen med de øvrige fem regionale vækstfora
indgået en ny samarbejdsaftale med Rådet for Teknologi og Innovation under
Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet er det tidligere
Videnskabsministeriet, som beskæftiger sig med forskning og innovation samt
videregående uddannelser. Aftalen er baseret på en løbende dialog og
rundbordssamtale med deltagelse af de regionale vækstfora og Rådet for
Teknologi og Innovation samt deres administrationer. Samarbejdsaftalerne
udspringer af partnerskabsaftale.
Parterne har for den nye periode aftalt at fokusere på områder af fælles
interesse. Samarbejdet om initiativer og udbud af større strategiske satsninger
får et yderligere strategisk løft i den kommende periode.
Aftalen indeholder fire strategiske indsatsområder:
• En styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger
• Styrket offentlig-privat samspil inden for velfærdsteknologi
• En styrkelse af små og mellemstore virksomheders forsknings- og
innovationskraft
• Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for små og
mellemstore virksomheder
Under de fire indsatsområder er der aftalt en række konkrete aktiviteter. Der
p.t. kun igangsat konkret samarbejde mellem Uddannelsesministeriet og de
regionale vækstfora inden for den første indsatsfelt. Status for
indsatsområderne:
•

For indsatsen for at styrke erhvervsmæssige styrkepositioner og
klynger er der aftalt et samarbejde om udvikling af en fælles strategi for
en netværks- og klyngepolitik. Der er også aftalt en fælles analyse af
den danske produktionssektors udfordringer og potentialer.
Administrationerne fra Uddannelsesministeriet og de regionale
vækstfora har igangsat arbejdet.
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•

Under styrket Offentlig-privat samspil inden for velfærdsteknologi
indeholder samarbejdsaftalen et samarbejde om innovationstjek inden
for velfærdsteknologi og en mulighed for at inddrage de offentlige
virksomheder i ordningen. Herudover skal mulighederne for en fælles
satsning inden for velfærdsteknologi samt offentlig-privat samspil om
innovativt sygehusbyggeri undersøges. Den fælles indsats kan udgøre
et bidrag til at udmønte det store fokus på offentlig-privat samarbejde i
Vækstforums handlingsplan i 2012.

•

Under indsatsen for små og mellemstore virksomheders forsknings- og
innovationskraft vil parterne samarbejde om en fælles strategi for øget
innovation og videnanvendelse i små og mellemstore virksomheder
samt en årlig innovationsdag for aktører i innovationssystemet. Her er
der ligeledes gode muligheder for at opnå en god synergi mellem
indsatsen i regi af samarbejdsaftalen og udmøntning af Vækstforums
handlingsplan i 2013, hvor innovation i virksomhederne er et
indsatsområde.

•

Endelig skal der under indsatsen bedre adgang til internationalt
samarbejde og kompetencer for små og mellemstore virksomheder
påbegyndes et samarbejde om øget internationalisering af klynger og
innovationsnetværk, styrkelse af virksomheders deltagelse i
EUROSTARS-projekter samt tiltrækning og fastholdelse af
udenlandske talenter.

Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 8
Vækstforum blev orienteret.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:
- Samarbejdsaftale
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9. Orientering om projekttemaet: Region
Sjælland satser på de dygtigste elever
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1515877

Resume
Temaet ”Region Sjælland satser på de dygtigste elever” havde tre
underoverskrifter vedr. veluddannet arbejdskraft, talenter på
erhvervsuddannelserne og internationalt uddannelsessamarbejde. Temaet
affødte otte projektidéer, hvoraf de syv knytter an til temaet og fire har
erhvervsmæssigt sigte. Desuden modtog administrationen 20 små
projektansøgninger heraf ti under temaet; ingen af dem har et markant
erhvervsmæssigt sigte.
Sagsfremstilling
Sammen med Regionsrådet og Kommune Kontakt Råd Sjælland holdt
Vækstforum projektseminar den 12. september 2011 med temaet ”Uddannelse
og kompetenceudvikling” og ”Region Sjælland satser på de dygtigste elever”.
Projektseminaret havde tre underoverskrifter, som tog udgangspunkt i
Regionsrådets kompetencesatsning ”Kompetenceparat 2020” og Vækstforums
handlingsplan 2011. Undertemaerne var:
• Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer
• En talentfuld erhvervsuddannelse
• Uddannelser udveksler viden med uddannelsesinstitutioner
internationalt
For hvert af de tre undertemaer var der arrangeret en workshop med eksterne
oplægsholdere med ønsket om at give en faglig vinkel på det specifikke tema.
Der var et meget stort fremmøde og 72 havde tilmeldt sig seminaret.
Da fristen for indsendelse af projektidéer udløb, havde administrationen
modtaget i alt otte projektidéer, hvoraf de syv ligger inden for temaet og af
dem har fire et erhvervsmæssigt sigte. De fire projektidéer er behandlet i
forberedelsessekretariatet, og en idé er vurderet til ikke at skulle indsende en
projektansøgning. De tre resterende projektidéer behandles i Regionsrådets
Tilskudsudvalg, og et projekt ligger uden for temaet. Desuden er der indsendt
20 mindre projekter, hvoraf ti hører til under temaet. Ingen af de ti vurderes at
have et erhvervsmæssigt sigte. De behandles derfor af Tilskudsudvalget.
De projektidéer med erhvervsmæssigt sigte, som forberedelsessekretariatet
har godkendt, understøtter hver især forskellige mål i Vækstforums
handlingsplan for 2011. De modtagne projektidéer, som anbefales at blive
videreudviklet til egentlige projektansøgninger er:
1. ”Udvikling af ledelseskompetencer i SMVér (små og mellemstore
virksomheder) i Region Sjælland” indsendt af Den erhvervsdrivende
fond Væksthus Sjælland
2. ”MOK-UP” indsendt af Slagelse Kommune
3. ”Eliteuddannelse” indsendt af CELF (Center for Erhvervsuddannelse
Lolland Falster) og Business LF (Lolland Falster)
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Se gennemgang af projektidéerne samt forberedelsessekretariatets
kommentarer i vedlagte bilag. Projektidéerne kræver yderligere udvikling, for
at kunne understøtte handlingsplanen på tilstrækkelig vis. Administrationen
har kontakt til ansøgerne og samarbejder med dem om, at udvikle det enkelte
projekt. Herefter behandles ansøgningerne på et af de to førstkommende
møder i Vækstforum i 2012.
På baggrund af de indkomne idéer er det administrationens vurdering, at det
har været vanskeligt for aktørerne at komme med forslag til idéer, som på
tilstrækkelig vis understøtter målsætningerne i handlingsplanen, og som
samtidig adskiller sig fra eksisterende projekter. Derfor arbejder
administrationen sammen med ansøgerne på at målrette succeskriterier og
effekter, så de i de kommende ansøgninger får tydeligere sammenhæng til
målene i handlingsplan 2011.
Økonomi
Der er afsat 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til temaet. Til
projektidé nr. 1 er der reserveret op til 1 mio. kr., til projektidé nr. 2 er der
reserveret 2 mio. kr. heraf 1,5 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 0,5 mio. kr. fra socialfondsmidlerne og til
projektidé nr. 3 er der afsat op til 0,5 mio. kr.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 9
Vækstforum blev orienteret.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- Bilagsnotat om projektidéer
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10. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1511988

Resume
Dette er en samlet sag vedørende tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller
Regionalfonden. Der behandles i alt otte ansøgninger og fire medlemskaber.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges otte ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter og fire medlemskaber. Ansøgningerne er sorteret
i følgende grupper:
•
•
•
•

en ansøgning på baggrund af godkendt idé fra temaet ’Internationale
virksomheder’
en ansøgning til kommende projekttema ’EU i Region Sjælland’
seks Mål 2-ansøgninger
fire medlemskaber

De otte projektansøgninger kan sammenfattes under følgende af Vækstforums
strategiske prioriteringer: ’Internationalisering’, ’Vækst i virksomheder’, ’EU i
Region Sjælland’, ’Nye vækstvirksomheder’, og ’Opkvalificering af den
eksisterende arbejdsstyrket’. Nedenfor forklares det, hvordan projekterne hver
især medvirker til at understøtte den samlede erhvervsudviklingsindsats.
Internationalisering
Vækstforum har med handlingsplan 2011-2012 ønsket at styrke de regionale
virksomheders placering i de globale værdikæder og opdyrke nye
internationale markeder. Temaet blev igangsat i februar 2011 under
overskriften ’Internationale virksomheder’.
Med temaet har Vækstforum valgt at iværksætte en firstrenget indsats, med
følgende fokuseringer: Afrika, Rusland, Kina og Internationalisering af
regionens virksomheder. De tre første fokuseringer sigter på at udvikle nye
markeder for regionale virksomheder i de pågældende lande, og det sidste
handler om at skærpe virksomhedernes forudsætninger for at opdyrke de
globale markeder.
Til at understøtte indsatsen yderligere, lægges der op til at støtte projekterne:
1. KinaVækst – Viden, Leverancer og Vækst
Ansøger: Væksthus Sjælland. Ansøgt beløb: 1.000.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler samt 4.114.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er 8.428.002 kr. Projektperioden er 1. januar 2012
– 31. december 2014.
Ansøgningen er et direkte resultat af afholdelsen af temaet, hvor aktørerne bag
tre forskellige ideer blev bedt om at udvikle et samlet projekt med henblik på
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at øge Regionens eksport til Kina. Dette forsøges opnået ved at samle
regionens underleverandører inden for miljø- og energisektoren i klynger.
2. Eksport parat
Ansøger: Fonden for Syd-Tek Teknologi- og udviklingscenter. Ansøgt beløb:
2.257.342 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 4.514.683
kr. Projektperioden er 1. marts 2012 – 31. august 2014.
Projektet arbejder med den fjerde fokusering om at internationalisere
virksomhederne og gøre dem mere klar til at indgå i eksportsammenhænge.
Dette vil ske gennem et struktureret kursusforløb, hvor virksomhederne blive
introduceret til, hvordan man kan komme ind på nye eksportmarkeder.
Projektet udvikles i et løbende samarbejde med Væksthusets store projekt
’Globale Vækstvirksomheder i Region Sjælland’ samt projektet ’Klar til Femern
Bælt’ under Femern Bælt Development Forum. ’Eksport parat’ iværksættes på
baggrund af en aktuel virksomhedsordre til det russiske marked.
Sammen med de tidligere igangsatte projekter ”Sjælland/Afrika”, ”Eksport i
sigte” og ”Globale vækstvirksomheder i Region Sjælland” bidrager de to
projekter til, at temaet nu er igangsat med en fokuseret firstrenget indsats.
Vækst i virksomheder
Vækstforum ønsker med strategien 2011-2014, at Region Sjælland skal være en
region, hvor det er attraktivt at starte og drive virksomhed. Samtidig er det et
mål at styrke virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne samt øge
værdiskabelsen i virksomhederne.
En stor del af indsatsen bliver realiseret igennem EU’s strukturfondsprogram
for Regionalfonden. Med Regionalfonden er det bl.a. muligt at give direkte
tilskud til enkeltvirksomheder på Lolland og småøer. Det har tidligere vist sig,
at regionalfondstilskuddet har stor betydning for, at mindre virksomheder kan
investere i produktionsudstyr, som kan sikre en stærkere konkurrenceevne og
resultere i højere produktivitet. Vækstforum har i den forbindelse modtaget to
ansøgninger:
3. Etablering af mølleri på Knuthenlund
Ansøger: Knuthenlund Gods. Ansøgt beløb: 5.870.976 kr. fra Regionalfonden,
Mål 2. Projektets samlede budget er 19.569.917 kr. Projektperioden er 1.
december 2011 – 30. september 2013.
4. DOTDOT fase 2
Ansøger: DOTDOT A/S. Ansøgt beløb: 784.500 kr. fra Regionalfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er 2.615.000 kr. Projektperioden er 28. oktober –
31. december 2011.
Der er i begge tilfælde tale om virksomheder, der arbejder med at udvikle deres
forretningsområder og derfor vil investere i nyt produktionsudstyr.
Knuthenlund Gods kombinerer højkvalitets-fødevareproduktion med udvikling
af ny oplevelseskoncepter. Godset ønsker at introducere nye økologiske og
klimavenlig melproduktion og søger Vækstforum om medfinansiering til det
nye mølleri. DOT DOT producerer plejemidler og rengøringsprodukter og har
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behov for at tilføre virksomheden supplerende investering til nye maskiner og
udstyr, hvorved der skabes en mere innovativ fremstillingsproces.
EU i Region Sjælland
Med handlingsplanen for 2012 er det målsætningen, at det danske EUformandskab udnyttes til, at sætte ekstra fokus på de muligheder, der er i EU.
Igennem temaet ’EU i Region Sjælland’ er det således hensigten, at regionale
virksomheder samt de rådgivere og meningsdannere, der findes omkring
virksomhederne, skal få større udbytte af de midler og politikker, der ligger i
EU. Vækstforum har tidligere godkendt projektet ’Tour 2012 Europe’, som
handler om udstilling og branding af Region Sjællands styrkepositioner i de
øvrige EU lande. Et andet EU-rettet initiativ vil være følgende projekt fra
Region Sjællands Bruxelleskontor. Projektet ønsker at foretage en screening af
sjællandske virksomheder med henblik på at få dem til at deltage i større EUprojekter. Initiativet er også beskrevet i handlingsplanen.
5 TIPS (Tilstrækkelig Innovative Projekter til Sjælland)
Ansøger: Zealand Denmark EU Office. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 500.000 kr.
Projektperioden er 1. januar 2012 – 31. december 2012.
Det ansøgte beløb svarer til de 500.000 kr., som Regionsrådet har øremærket,
med henblik på at Bruxelleskontoret i 2012 gennemfører en aktiv
virksomhedsindsats.
Nye vækstvirksomheder
Den regionale indsats retter sig særligt mod at øge antallet af
vækstiværksættere samt at tilføre kapital til potentielle vækstvirksomheder og
iværksættere. Indsatsen gennemføres bl.a. i et tæt samarbejde med
Væksthusets virksomhedsprogrammer og CATs investeringsaktiviteter. I den
forbindelse har Vækstforum modtaget følgende ansøgning:
5. 10. Vækstfabrik
Ansøger: Væksthus Sjælland. Ansøgt beløb: 1.522.508 kr. fra Regionalfonden,
Mål 2. Projektets samlede budget er 3.045.015 kr. Projektperioden er 1. januar
2012 – 30. juni 2014.
Iværksætterindsatsen fra Vækstforum og Væksthus Sjælland knytter sig
særligt til regionale vækstfabrikker, som er placeret rundt i regionen.
Vækstforum har tidligere understøttet arbejdet med etablere ni
vækstfabrikker. Vækstfabrikkerne giver bl.a. mulighed for, at nystartede
virksomheder kan få tilført nye kompetencer, etablere netværk samt en
kontorplads i et iværksættermiljø. Væksthuset ønsker at styrke indsatsen ved
at etablere en ny Vækstfabrik i Køge Kommune. Vækstfabrikken bliver den
tiende og sidste i rækken af Vækstfabrikker, som etableres i hele regionen.
Administrationen følger løbende arbejdet i de regionale Vækstfabrikker. På
baggrund af dette tiltag om en sidste Vækstfabrik vurderes det, at hele Region
Sjællands geografi er tilgodeset af det omfattende iværksætterinitiativ.
Opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke
Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har beskrevet en indsats, der skal
sikre opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. Til at understøtte
indsatsen har Vækstforum til dette møde modtaget følgende ansøgning:
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6. Retræteophold for ledere
Ansøger: Den erhvervsdrivende fond Vennerslund refugium. Ansøgt beløb:
640.625 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 1.295.825
kr. Projektperioden er 1. november 2011 – 28. februar 2013. I bilag til
ansøgning har ansøger nærmere redegjort for projektets understøttende
element i forhold til Vækstforums erhvervsudviklings-strategi samt begrebet
”retræteophold”.
7. Medlemskaber
Regionen er via Vækstforum medlem eller sponsor af forskellige foreninger og
organisationer, hvortil der udbetales et årligt beløb. Det drejer sig om
•
•
•
•

Connect Denmark
RegLab
Øresundsinstituttet
Baltic Development Forum

Vækstforum gennemgår én gang årligt medlemskaberne, som for 2012 samlet
vil udgøre op til 677.235 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. I
vedlagte bilag findes en nærmere præsentation af de enkelte medlemskaber.
Connect Denmark søger om 240.000 kr. udover det årlige medlemskab til en
supplerende aktivitet med titlen ”Matchmaking af virksomheder og investorer”.
Aktiviteten bygger på en tilsvarende ekstrabevilling i 2011 vedrørende
kapitalrejsningskurser for virksomheder. I 2012 ønsker Connect i samarbejde
med CAT at gå skridtet videre ved at screene og bearbejde en række
virksomheder, som efterfølgende kan fremlægge deres cases på nationale og
internationale matchmaking-arrangementer for investorer.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1.
a. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
4.114.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til Væksthus Sjælland
til projekt ”KinaVækst – Viden, Leverancer og videnopbygning”
b. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 800.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 til
Væksthus Sjælland, til projekt ”KinaVækst – Viden, Leverancer
og videnopbygning”
c. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 200.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 til
Væksthus Sjælland, til projekt ”Forberedelse og planlægning af
studietur til Kina”
2. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 2.257.342
kr. fra Socialfonden, Mål 2, til Fonden for Syd-Tek Teknologi- og
udviklingscenter til projekt ”Eksport parat”
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3. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 5.870.976
kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til Knuthenlund Gods til projekt
”Etablering af Mølleri på Knuthenlund”
4. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 784.500 kr.
fra Regionalfonden, Mål 2, til DOTDOT A/S til projekt ”DOTDOT fase
2” under forudsætning af, at ansøger fremsender de af
administrationen anmodede dokumenter, herunder afklaring af
Vækstfondens engagement i virksomheden
5. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 500.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 til Zealand Denmark EU
Office til projekt ” TIPS (Tilstrækkelig Innovative Projekter til
Sjælland)”, idet der dispenseres for den igangværende time-out, fordi
projektet kan bidrage til igangsættelsen af temaet vedr. ’EU i region
Sjælland’, som gennemføres i 2012.
6. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 1.522.508
kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til Væksthus Sjælland til projekt ”10.
Vækstfabrik”
7. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 640.625 kr.
fra Socialfonden, Mål 2, til Den erhvervsdrivende fond Vennerslund
refugium til projekt ”Retræteophold for ledere”
8.
a. det indstilles til Regionsrådet, at medlemskaber og sponsorater
af Connect Denmark, REG LAB, Øresundsinstituttet og Baltic
Development Forum fortsætter og finansieres med op til
677.235 kr. Finansieringen afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2012.
b. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 240.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012 til Connect
Denmarks supplerende aktivitet ”matchmaking af
virksomheder og investorer”
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 10
Godkendt, idet der til kommende vækstforummøder bliver udarbejdet en
oversigt over ideer, som har modtaget afslag i forbindelse med
forberedelsessekretariatets behandling. Og Vækstforum orienteres om effekten
af de aktiviteter, de igangsætter.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 10:
- Bilagsnotat kinaVækst - Viden, Leverancer og Vækst
- Bilagsnotat Eksport parat
- Bilagsnotat Etablering af mølleri på Knuthenlund
- Bilagsnotat DOT DOT fase 2
- Bilagsnotat Tiltrække innovtive projekter til Sjælland
- Bilagsnotat 10. Vækstfabrik
- Bilagsnotat Retræteophold for ledere
- Bilagsnotat Medlemskaber
- Ansøgning KinaVækst - Viden, Leverancer og Vækst Erhvervsudviklingmidler
- Ansøgning KinaVækst - Viden, Leverancer og Vækst - Regionalfonden
- Ansøgning KinaVækst - Viden, Leverancer og Vækst Erhvervsudviklingsmidler
- Ansøgning Eksport parat - Socialfonden
- Ansøgning Etablering af mølleri på Knuthenlund - Regionalfonden
- Ansøgning DotDot fase 2 - Regionalfonden
- Ansøgning Tiltrække Innovative Projekter til Sjælland
- Ansøgning 10. Vækstfabrik - Regionalfonden
- Ansøgning Retræteophold for ledere - Socialfonden
- Bilag til ansøgning Retræteophold for ledere - uddybning
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11. Opfølgning på tidligere beslutninger og
bevillinger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1510768

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum
tidligere har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedr. udvalgte
reservationer og bevillinger.
Sagsfremstilling
Her gives en kort status på seks tidligere godkendte projekter samt fem
reservationer. Uddybning af status er vedlagt.
Ændring af projektet ”Femern produktionssteder i Region Sjælland” til
”Servicehavne i Region Sjælland”
Projektet blev godkendt på møde den 19. maj 2010. Da Folketingets beslutning
om placering af produktionsstedet for tunnelelementer blev fremrykket, har
projektet skiftet fokus og formål til at identificere og markedsføre servicehavne
i regionen i stedet for produktionssteder. I forbindelse hermed ønskes
projektperioden forlænget, mens det samlede budget samt tilskuddet fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler søges reduceret.
”Etablering af Fuel Cells and Hydrogen (FCH) testcenter, Forskningscenter
Risø”
Vækstforum godkendte i møde den 24. november 2010 at reservere
13.100.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til etablering af et test- og
demonstrationscenter for brændselsceller på Forskningscenter Risø. Centret
skal teste den nyeste forskning og udvikling indenfor brint og brændselsceller
og give mulighed for, at virksomheder kan teste og afprøve nye produkter og
teknologier. Vækstforums mål 2-reservation er foretaget med henblik på
medfinansiering af en ansøgning til Green Lab-ordningen på i alt 80 mio. kr.
Projektet opnåede ikke tilsagn fra Green Lab-puljen i første ansøgningsrunde.
Ansøger mener dog, at der er gode muligheder for at opnå støtte i anden
ansøgningsrunde. Derfor ønsker projektet at opretholde reservationen fra
Vækstforum til mål 2-midler. Projektet mener, at der er gode perspektiver i at
søge Green Lab igen. Administrationen vurderer dog, at det kun i mindre
omfang vil være muligt at understøtte projektet med mål 2-midler, idet der
som udgangspunkt ikke er mulighed for at yde direkte støtte til etablering af
de forskningsfaciliteteter, der er tale om. På den baggrund har ansøger
indvilliget i at nedjustere den oprindelige reservation til 8 mio. kr. Dette
betyder, at der bliver frigjort 5,1 mio. kroner til andre aktiviteter. Se evt.
økonomioversigten tidligere i dagsordnen for yderligere detaljer.
”Copenhagen Cleantech Cluster”
I sit møde den 19. maj 2009 besluttede Vækstforum at give Copenhagen
Capacity midler til projektet, ”Copenhagen Cleantech Cluster” (CCC). Projektet
fik bevilliget 13.506.106 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Projektet gennemføres i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden, som har
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bevilliget det dobbelte beløb fra deres erhvervsudviklingsmidler. Hertil har
Vækstforum Sjælland og Hovedstaden ligeligt fordelt tilskud på i alt 72,5 mio.
kr. fra Regionalfonden, mål 2 til projektet. Projektet har et samlet budget på
145,2 mio. kr.
Projektet har foreslået en justering af sine aktiviteter, hvilket omfatter
supplerende indsats omkring iværksættere og konkret inddragelse af
udstillingsaktiviteter, udviklet af Københavns Kommune. En kort
præsentation af hvert projekt findes i vedlagte bilag.
”Institute for Applied Bio-Manufacturing technologies”
Vækstforum reserverede i møde den 10. februar 2011 en ramme på op til 5,8
mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og tilsvarende en ramme på
op til 35 mio. kr. fra mål 2 Regionalfonden. Reservationerne blev foretaget
under forudsætning af, at en endelig ansøgning overholder gældende
retningslinjer under strukturfondsprogrammet, herunder at projektet
gennemføres indenfor den nuværende strukturfondsperiode, som udløber i
2014.
Efter dialog med ansøger reduceres det reserverede beløb på 35 mio. kr. fra
Regionalfonden til 15 mio. kr. i indeværende programperiode 2007-2013, idet
ansøger forventer at anmode om bevilling af de resterende 20 mio. kr. i næste
programperiode, da det planlagte projekt vil gå ud over nuværende
programperiode. Reservationen af midlerne forlænges til medio 2012, idet der
arbejdes på en ansøgning om midler fra statslige fonde, hvor afgørelse vil
foreligge medio 2012.
”Etablering af produktionsanlæg til Miljøteknologi til bæredygtigt
slutdisponering af organisk affald”
Projektet blev godkendt i møde den 10. februar 2011. Efterfølgende godkendte
Vækstforum i møde den 12. oktober 2011, at fristen for igangsætning blev
udsat til udgangen af oktober måned 2011, hvorefter tidligere truffet
beslutning om indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen herefter automatisk
bortfaldt. Ansøger ved BioNorden A/S har ultimo oktober 2011 meddelt, at det
ikke vil være muligt at igangsætte projektet, idet de tidligere udmeldte vilkår
for miljøgodkendelse er ændret blandt andet ved Lollands Kommunes ønske
om at anlægget skal VVM-godkendes. Den nødvendige dokumentation for
ansøgers egenfinansiering på ca. 10,4 mio. kr. er samtidig ikke modtaget.
Den tidligere godkende bevilling på 4.915.855 kr. – senere nedskrevet til
4.446.707 kr. på grund af fald i de støtteberettigede udgifter – tilbageføres
tilskudsrammen for Regionalfonden.
”PJ Diesel – etablering af ny produktionslinje”
Projektet blev godkendt i møde den 10. februar 2011 samt ved skriftlig høring
den 15. marts 2011. Projektperioden var planlagt fra den 1. februar – 31.
december 2011. Projektet har modtaget bevillingstilsagn på 846.506 kr. fra
Erhvervs- og Byggestyrelsen. Efterfølgende har projektet ved firma PJ Diesel
Engeneering meddelt, at ”projektet desværre må tages ud af firmaets strategi
og investeringsplanlægning, idet afsætningen fra den ansøgte produktionslinje
har ændret sig, således at der ikke er baggrund for at foretage en investering
på 2.000.000 kr. (egenfinansiering, udover EU-tilskuddet) på nuværende
tidspunkt, hvorfor projektet ikke iværksættes”. Det undersøges om projektets
udgifter til blandt andet revisionsgodkendelse, vurderet til et beløb mellem 20-
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40.000 kr. kan dækkes, dog således at den tidligere godkendte bevilling på
846.506 kr. tilbageføres tilskudsrammen for Regionalfonden, med evt. fradrag
af nævnte beløb.
”Internationale Summerschools i Region Sjælland (Summer University
Zealand)”
Vækstforum godkendte i møde den 17. maj 2011 projektet, ansøgt af
Erhvervsakademi Sjælland, Campus Nykøbing F, under temaet ”Internationale
virksomheder” – under forudsætning af, ”at en kommende ansøgning formår
at styrke projektets erhvervsmæssige sigte, reserveres 2.715.000 kr. fra
Socialfonden til projektet. Der bevilges ikke nogen regionale
erhvervsudviklingsmidler”.
Medio oktober måned 2011 har ansøger meddelt, at man ”frafalder at indsende
ansøgning på projektet ”Internationale Summerschools i Region
Sjælland/Summer University Zealand” ”. Baggrunden herfor er overfor
administrationen oplyst til at relatere sig til, at den påtænkte
partnerskabskonstruktion bag projektet af driftsmæssige årsager ikke kunne
opnås, således at de samlede projektaktiviteter kunne afvikles på et
tilfredsstillende niveau. Det tidligere reserveret beløb på 2.715.000 kr.
tilbageføres tilskudsrammen for Socialfonden.
”De grønne Markedsledere”
Forberedelelsessekretariatet behandlede i møde den 22. juni 2011 11 idéer til
temaet ”Region Sjælland – det grønne laboratorium”. Idé-beskrivelsen fra
Håndværksrådet vedrørende ovennævnte projekt blev godkendt med henblik
på videreudvikling til egentlig projektansøgning. Der blev reserveret
henholdsvis 1.250.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt
1.250.000 kr. fra Socialfonden, jf. Vækstforums møde den 12. oktober 2011,
sag nr. 12.
Administrationen har været i løbende dialog med Håndsværksrådet specielt i
forhold til de særlige retningslinjer og krav, der er gældende for
strukturfondsfinansierede projekter. Efterfølgende har Håndværksrådet
meddelt, at ”der ikke fremsendes ansøgning, idet man ikke ser sig i stand til at
honorere kravene”. De reserverede beløb, henholdsvis 1.250.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler samt 1.250.000 kr. fra Socialfonden
tilbageføres de respektive økonomi- og tilskudsrammer.
”Uddannelse efter Vestas Nakskov”
Vækstforum godkendte i møde den 10. februar 2011, at projektet ved Center
for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster (CELF) blev indstillet til
Erhvervs- og Byggestyrelsen til en bevilling på 1.678.126 kr. fra Socialfonden.
Projektperioden var planlagt fra den 11. januar 2011 – 31. august 2012.
CELF har ultimo oktober 2011 meddelt, at det kun er ganske få tidligere
Vestas-medarbejdere (otte i alt), som har ønsket at deltage i projektet. Årsagen
hertil er, at den enkelte person vil få en nedgang i indtægtsgrundlaget ved
deltagelse i projektet – fra a-kassedagpenge til SU – hvilket hovedparten af
mulige deltagere ikke har råd til. Herudover har en del af de opsagte
medarbejdre allerede fået andet arbejde samt ønsker andre
uddannelsesmuligheder i relation til f.eks. pædagog/folkeskolelærer, i stedet
for en EUD-grunduddannelse. CELF og Jobcenter Lolland har således kunne
konstatere, at det ikke vil være muligt at visitere flere deltagere til projektet,

- 31 -

hvorfor det er besluttet at udfase projektet med udgangen af december 2011.
Selvom projektregnskabet først forventes afsluttet i januar måned 2012,
forventes en delvis tilbageførsel af ovennævnte tidligere bevilget
Socialfondstilskud svarende til ca. 1.300.000 kr.
”Regionalt Bioenergi program” (Regional bioenergisatsning)
Vækstforum blev i møde den 10. oktober 2011 orienteret om afholdelse af
projekttemaet ’Region Sjælland – det grønne laboratorium’. Herunder blev der
orienteret om en samlet bioenergisatsning, som udvikles i regi af fem
godkendte projektideer, som alle omhandler bioenergi. De fem ideer er blevet
samlet til et projekt, som søges af Kalundborg Kommune i kraft af kommunens
nuværende erfaringer med biomasse fra bl.a. projektet Cluster Biofuels
Denmark. Der er reserveret henholdsvis 4 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 8 mio. kr. fra mål 2 til projektet. Projektet er
endnu ikke klar til at blive behandlet af Vækstforum, da der skal foretages en
række tilpasninger i forhold til mål 2-programmet. Projektet vil blive igangsat i
2012 og forventes at blive lagt op til behandling i Vækstforum på møde den 8.
februar 2012.
”Vindtunnel”
Vækstforum reserverede i møde den 17. maj 2011 4 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 10 mio. kr. fra Regionalfonden til etablering af en
vindtunnel på Forskningscenter Risø. Vindtunnelen forventes at sætte nye
standarder for forskning og test hos både Risø DTU og for vindindustrien. Der
eksisterer ikke en vindtunnel af denne type/størrelse i Danmark. Årsagen til,
at der ikke er fremsendt en endelig ansøgning til Vækstforum er, at projektet
ikke er endeligt afklaret med staten og den nye minister for forskning,
innovation og videregående uddannelser. Udfordringen er særligt, at der også
er interesser omkring Aarhus Universitet, som ønsker, at vindtunnelen skal
placeres her, frem for ved Risø. En endelig afklaring forventes at være på plads
i starten af 2012.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller at,

1. Det godkendes, at projektet ”Femern Produktionssteder i Region

Sjælland” ændres til ”Servicehavne i Region Sjælland”, hvor projektets
nye formål er at identificere og markedsføre servicehavne i Region
Sjælland. Projektperioden forlænges til den 30. september 2012 og
Region Sjællands bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler
reduceres fra 1.500.000 kr. til 1.050.000 kr.

2. Det godkendes, at reservationen til projektet ”Etablering af Fuel Cells
and Hydrogen (FCH) testcenter” reduceres, således at reservationen
nedjusteres fra 13,1 mio. kr. til 8 mio. kr. fra strukturfondsmidlerne,
mål 2.

3. De supplerende aktiviteter til projektet ”Copenhagen Cleantech

Cluster” i form af, ”Cleantech partnerskaber”, ”Villa Watt”, ”Udstilling
– København som grønt vækst laboratorium” og ”Brint- og
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brændselspartnerskab” godkendes under forudsætning af, at de er
støtteberettiget. Samtidig forpligtes projektet til at sikrer en synlighed
og forankring ligeligt i Region Sjælland og Hovedstaden.

4. Det godkendes, at projektet ”Institute for Applied Bio-Manufacturing

technologies” får reduceret det oprindelig reserverede beløb på 35 mio.
kr. fra Regionalfonden til 15 mio. kr. Samtidig forlænges reservation af
midlerne til sommer 2012.

5. Orienteringen vedrørende projekterne ”Etablering af

produktionsanlæg til Miljøteknologi til bæredygtigt slutdisponering af
organisk affald”, ”PJ Diesel – etablering af ny produktionslinje”,
”Internationale Summerschools i Regions Sjælland (Summer
university Zealand)”, ”De grønne Markedsledere” samt ”Uddannelse
efter Vestas Nakskov”, tages til efterretning.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 11
Godkendt.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:
- Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger
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12. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1368425

Resume
Vækstforum orienteres om evalueringsrapporten fra COWI vedr.
samarbejdskontrakter, om udskydelse af revidering af partnerskabsaftalen,
om godkendelse af den regionale programansøgning til 200 mio. kr. puljen
og om konference den 20. december 2011.
Sagsfremstilling
Evalueringsrapport vedr. samarbejdskontrakter
COWI har udarbejdet en evalueringsrapport om samarbejdskontrakterne
mellem Vækstforums og henholdsvis Østdansk Turisme, Copenhagen
Capacity, Roskilde Universitet. Evalueringen inkluderer input fra
målgrupperne for samarbejdskontrakterne. Rapporten foreligger kort før
Vækstforums møde den 6. december 2011 og udsendes ukommenteret et par
dage inden mødet. På selve mødet vil administrationen holde et oplæg om
opfølgning overfor kontraktholderne på baggrund af resultaterne fra COWI’s
evalueringsrapport.
Opfølgning på årlig revision af partnerskabsaftale
Arbejdet med at revidere partnerskabsaftalen og etablere dialog med staten
om regionale prioriteringer og ønsker til den kommende aftale blev igangsat i
foråret 2011. I august 2011 blev Vækstforums seks fyrtårne indsendt. Der har
siden været indledende dialoger med flere ministerier, men regeringsskiftet
har betydet, at dialogen p.t. er på vågeblus. Tidsplanen for aftale om det nye
års partnerskabsaftaler er af samme årsag røget, og der er endnu ikke kommet
en officiel melding fra staten om ny tidshorisont. Det står heller ikke klart,
hvornår udmeldingen kan forventes at komme. Det er administrationens
vurdering, at den nye regering vil prioritere partnerskabsaftalerne samt at de
regionale indspil er relevante.
Sjællands ansøgning til 200 mio. kr. puljen godkendt
NaturErhvervsstyrelsen har godkendt den fælles programansøgning fra 15
kommuner og Region Sjælland. Ansøgningen er blevet godkendt ubeskåret, og
der er afsat 55,2 mio. kr. fra EU’s landdistriktsmidler til
”Sjællandsprogrammet”.
Der afholdes åbent informationsmøde for alle interesserede torsdag den 17.
november 2011 kl. 9.30-12.00 i Regionshuset, Sorø.
Aftalen om 200 mio. kr. puljen er en udmøntning af Grøn Vækst-aftalen fra
2009 mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti. Den 30.
september 2011 blev der indsendt en fælles programansøgning for
kommunerne Guldborgsund, Næstved, Holbæk, Kalundborg, Slagelse,
Roskilde, Sorø, Vordingborg, Odsherred, Ringsted, Solrød, Lolland, Faxe,
Køge og Lejre samt Region Sjælland.
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Den første ansøgningsfrist er mandag den 12. december 2011 kl. 12.
Ansøgningerne behandles på Vækstforums møde den 8. februar 2012.
Hvad vil Region Sjælland leve af i fremtiden? Konference 20. december 2011
Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland og Vækstforum
Sjælland er værter for en konference med ovennævnte titel. Konferencen
sætter fokus på de udfordringer, som arbejdsmarkedet og erhvervslivet i
Region Sjælland står over for de kommende år.
Konferencen tager udgangspunkt i, at den globale økonomiske situation giver
udfordringer såvel som nye muligheder. Konferencen lægger op til drøftelse af,
hvad regionen vil leve af fremover.
Konferencen afholdes tirsdag den 20. december 2011 kl. 12.00 til 17.00 på
Comwell, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 12
Vækstforum blev orienteret og besluttede i forlængelse af COWI's evaluering,
at Risø DTU og RUC innovation anmodes om, til Vækstforums næste møde, at
fremsende et notat på, hvordan de vil indarbejde den tilbagemelding fra deres
samarbejdspartnere, som COWIs evaluering viser, og som viser at
kontraktholdernes opfattelse adskiller sig fra samarbejdspartnernes opfattelse
af aktiviteterne
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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13. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland
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Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 6. december 2011,
pkt. 13
Niels Hørup gjorde opmærksom på Væksthus Sjællands analyse, Vækstindeks
2011. Stig Vestergård gjorde opmærksom på de udfordringer, som Lolland står
overfor i forhold til demografisk udvikling.
Mette Touborg, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Flemming Lassen, Palle Svendsen,
Vibeke Hansen og Lis Andresen deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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