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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1733681

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum Sjælland godkender
dagsordnen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 1
Godkendt.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Nyt medlem i Vækstforum Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829762

Resume
Regionsrådet har 16. august udpeget et nyt medlem i Vækstforum Sjælland
som følge af, at Gert Scheel Nielsen er udtrådt.
Sagsfremstilling
Gert Scheel Nielsen, som har repræsenteret Finansrådet, Forsikring og
Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet i Vækstforum Sjælland, er
udtrådt af forummet.
På baggrund af indstilling fra Finansrådet har Regionsrådet den 16. august
2012 udpeget
•

Henrik Christensen, regionsdirektør, Business Banking Denmark,
Danske Bank

som nyt medlem for perioden indtil udgangen af 2013.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen er til orientering.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 2
Vækstforum blev orienteret.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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3. Igangsættelse af aktiviteter indenfor
handlingsplanens temaer "Eksport og
systemeksport" og "Innovation og offentligprivat samarbejde"
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829763

Resume
Administrationen fremlægger forslag til igangsættelse af aktiviteter indenfor
to temaer i handlingsplanen 2012 - 2013.
Sagsfremstilling
I efteråret 2012 fokuserer Vækstforum indsatsen indenfor de to temaer i
handlingsplanen for 2012 og 2013: Eksport og systemeksport og Innovation –
offentlig-privat samarbejde.
Temaerne er igangsat, og der foreslås her igangsættelse af aktiviteter, der
yderligere understøtter implementeringen af indsatsen indenfor de to temaer.
Temaerne er i høj grad sammenfaldende med Regionsrådets temaer for
implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Vækstforums indsats
udmøntes derfor i aktiviteter, der også indgår som en del af Regionsrådets
indsats under de regionale udviklingsmidler.
Vækstforum og Regionsrådet ønsker i samspil at være mere
dagsordenssættende og have øget fokus på implementeringen af strategier og
planer for at sikre regionale effekter. Dette betyder, at Regionsrådet og
Vækstforum i højere grad selv vil udvikle og igangsætte aktiviteter, der skal
være med til at opfylde målene i den regionale udviklingsstrategi og
erhvervsudviklingsstrategien.
Vækstforum og Regionsrådet har en række igangværende aktiviteter inden for
temaerne, som fx Fødevaresatsningen, Sundhedsinnovationscenter Sjælland
og Global Vækst. De foreslåede aktiviteter indgår således som en del af en
samlet indsats, der også indeholder mange aktiviteter, der ikke er
tilskudsbærende som fx afholdelse af events, interessevaretagelse, deltagelse i
netværk, koordinerende og faciliterende funktioner og videndeling med en
lang række samarbejdspartnere i regionen.
Den nye arbejdsform betyder, at Vækstforum og Regionsrådet i højere grad er
med til at sammensætte den aktørkreds, der skal gennemfører aktiviteten og
sikre de ønskede effekter samt en optimal gearing af de regionale
udviklingsmidler, der skal være på mindst 50 % jævnfør tilskudskriterierne.
Denne aktørkreds er endnu ikke defineret, men på baggrund af Vækstforums
behandling vil administrationen sammen med aktivitetsansvarlige aktører
indenfor de tre områder sammensætte kredsen.
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De aktivitetsansvarlige vil fungere som tovholdere og juridisk ansvarlige i
forhold til aktiviteternes gennemførelse og budget. Det forventes, at aktiviteten
gennemføres i et konsortium og dermed, at de aktivitetsansvarlige i dialog
med Region Sjælland indgår aftaler med andre aktører om at løse delopgaver
indenfor aktiviteten.
Den konkrete formulering af de enkelte aktiviteter under hvert tema sker på et
seminar den 10. september 2012 i samarbejde med relevante aktører.
Seminaret er åbent for alle interesserede regionale aktører indenfor de tre
temaers område. Vækstforum vil blive orienteret om udkommet af seminaret
og de endelige konkrete aktiviteter på mødet i november 2012.
Vækstforum og Regionsrådet vil i større udstrækning end hidtil aktivt deltage i
gennemførelsen af aktiviteterne. Tilsvarende vil der ske en systematisk
opfølgning og evaluering af aktiviteterne. Vækstforum vil løbende blive
orienteret om opfølgnings- og evalueringsarbejdet.
Aktiviteterne, der foreslås gennemført er uddybende beskrevet i to vedlagte
bilag og er indenfor hvert af de fælles temaer:
Eksport og systemeksport.
Regionsrådet har afsat 1,5 mio.kr. til aktiviteter og Vækstforum har afsat 2
mio. kr. I alt er der 3,5 mio. kr. i 2012.
1. Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske
leverandører
Aktivitetsansvarlig: Syd-tek
Der ansøges om 2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Regionsrådet medfinansiere med 500.000. kr. af de regionale
udviklingsmidler.
Det er forventningen at der kan indgås ordrer for mellem 100 mio. kr.
og 1 mia. kr. for hvert konsortium inden for en 3-årig periode efter
projektets afslutning. Det ventes at øge eksporten for de deltagende
virksomheder og øge beskæftigelsen inden for den samme 3 års
periode.
2. Eksport af innovative teknologisk-pædagogiske løsninger
Aktivitetsansvarlig: VUC Storstrøm
Aktiviteten afholdes af regionale udviklingsmidler.
Innovation og offentlig-privat samarbejde.
Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. til aktiviteter, og Vækstforum har afsat 2 mio.
kr. I alt er der 4 mio. kr. i 2012.
3. Platform for offentligt-privat innovationssamarbejde
Aktivitetsansvarlig: CAT
Der ansøges om 1.200.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet medfinansiere med 2 mio. kr. af de regionale
udviklingsmidler.
Målsætningen er, at der igennem platformen bliver præsenteret 12
offentlige problemstillinger eller behov, der er relevante at løse gennem
OPI i løbet af to år. At der indhentes erfaringer med selskabsdannelse.
At 40 virksomheder deltager aktivt i aktiviteter skabt gennem
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platformen, og at der på baggrund af dette bliver igangsat 4 konkrete
innovationsprocesser mellem offentlige myndigheder og private
virksomheder. Det forventes, at aktiviteterne kan inddrages i den
kommende indsats for eksport og systemeksport.
4. Sengestolen – retrofit af hospitals- og plejesenge
Aktivitetsansvarlig: Sundhedsfabrikken ApS
Der ansøges om 322.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Fornyelsesfonden er ansøgt om midler. Ansøgningsskema er vedlagt.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af senere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 2 mio. kr. til
Sydtek til gennemførelse af aktiviteten ” Systemeksport – Kick start af
eksportkonsortier for sjællandske leverandører”. Tilskuddet afholdes af
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
2. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 1.200.000 kr. til
CAT til gennemførelse af aktiviteten ”Platform for offentlig-privat
innovationssamarbejde”. Tilskuddet afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2012.
3. Tilskuddene under indstillingspunkterne 1.-2. gives under
forudsætning af, at der kan dannes et stærkt hold af relevante aktører
til at gennemføre aktiviteten, at der kan opnås enighed om de konkrete
aktiviteter og forventede effekter mellem administrationen og
aktørkredsen, samt at der kan opnås gearing af udviklingsmidler på
minimum 50 %.
4. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 322.000 kr.
Sundhedsfabrikken APS til gennemførelse af aktiviteten ” Sengestolen
– retrofit af hospitals- og plejesenge”. Tilskuddet afholdes af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 3
Indstilling tiltrådt.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 3:
- Tema: Eksport og systemeksport
- Tema: Innovation og offentligt privat samarbejde
- Bilag: Ansøgning Vækstforum - Sengestolen - retrofit af hospitals- og
plejesenge
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4. Udkast til handlingsplan 2013-14
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829764

Resume
Synopsis for Vækstforums handlingsplan 2013-2014 fremlægges til drøftelse.
Handlingsplanen beskriver, hvordan Vækstforum Sjælland i perioden vil
udmønte erhvervsudviklingsstrategien 2011-2014. Handlingsplanen
forelægges i endelig form til Vækstforums møde den 28. november 2012.
Sagsfremstilling
Vedlagt er synopsis for Vækstforums handlingsplan 2013-14. Den forelægges
til første behandling i Vækstforum. På baggrund af Vækstforums behandling
vil administrationen udarbejde et endeligt udkast, som forelægges til
behandling med henblik på godkendelse på møde den 28. november 2012.
Med denne handlingsplan runder Vækstforum strategiperioden for
erhvervsudviklingsstrategi 2011-14. Samtidig er 2013-14 på mange måder en
overgangsperiode:
• Indeværende EU-programperiode udløber med udgangen af 2013, og
de resterende Mål 2-midler skal være bevilget til aktiviteter i starten af
året, for at de kan nå at blive anvendt. Der er samtidig behov for, at evt.
restmidler i det samlede danske program kan udmøntes hastigt.
• 2014 er indledningen til en ny EU-programperiode, og der er risiko for,
at de relevante EU-programmer ikke er klar til implementering fra
årets start.
• Efter kommunalvalget i 2013 skal det nye Regionsråd nedsætte et nyt
Vækstforum, som begynder sit arbejde i begyndelsen af 2014. Det nye
Vækstforums største opgave vil være at udarbejde en ny
erhvervsudviklingsstrategi for perioden 2015-18.
Det foreslås, at Vækstforum i 2013 udarbejder et grundlag for den kommende
strategiperiode, som kan overlades til det kommende Vækstforum. Dette
grundlag kan udpege tendenser, udfordringer og retning for den kommende
strategiperiode, og samtidig indeholde konkrete anbefalinger til aktiviteter i
overgangsåret 2014.
Med nærværende handlingsplan skal Vækstforum sikre, at alle mål og
indsatser i erhvervsudviklingsstrategien er adresseret. Det foreslås, at de
indsatser for 2013, som er nævnt i handlingsplan 2012-13, fastholdes.
Indsatsen i 2014 tager udgangspunkt i dele af strategien, som hidtil har haft
mindre fokus, og som der aktuelt er behov for at adressere. Samtidig øges
fokus på opfølgning og effektmåling.
De aktiviteter som foreslås igangsat i 2013 og 2014 beskrives i den endelige
handlingsplan så konkret, at det vil være muligt at sætte handlingerne i gang
allerede til mødet 28. november, hvor handlingsplanen forelægges med
henblik på vedtagelse.
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Handlingsplanudarbejdelsen foregår parallelt med Væksthus Sjælland og
kommunernes 360 grader måling af kommunerne, og resultater herfra kan
inddrages. Handlingsplanen udarbejdes også parallelt med handlingsplan for
den regionale udviklingsstrategi, og relevant sammenhæng mellem de to
tilstræbes i videst mulig udstrækning.
2013 – tæt på virksomhederne
Handlingsplan går i 2013 særligt tæt på virksomhederne i regionen. Indsatsen
bygger videre på de igangværende aktiviteter og erfaringerne herfra, og vil
have særligt sigte på at skabe effekter for den enkelte virksomhed.
Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og
udfordringer. De skal skabe de mest effektive effekter på vækst og
beskæftigelse på kort sigt, herunder arbejde med at forbedre virksomhedernes
forudsætninger og resultater indenfor innovation og entreprenørskab.
Det foreslås, at indsatsen beskrives og igangsættes i tæt samarbejde med
interesserede kommuner, så der kan arbejdes med særskilte udfordringer og
muligheder blandt virksomhederne i regionen.
2014 – en del af det globale marked
I 2014 koncentreres indsatsen om regionen som del af det globale marked.
Aktiviteterne skal styrke virksomhedernes internationalisering yderligere. Og
de skal bidrage til at sikres en vedvarende effekt af de store anlægsprojekter i
regionen, særligt den faste forbindelse over Femern bælt.
Indsatsen skal bygge videre på igangsatte aktiviteter og de
internationaliseringsaktiviteter, som aktuelt planlægges igangsat. Den skal
også bygge på Femern Bælt arbejdet i regionen og regeringens fokus på dette
som udtrykt i vækstpartnerskabet.
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 synopsis for
handlingsplanen 2013-2014 med henblik på, at administrationen udarbejder
et endeligt forslag til Vækstforums møde den 28. november 2012.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 4
Indstilling tiltrådt. Vækstforum drøftede synopsis for handlingsplanen 201314. Administrationen udarbejder på baggrund af skriftlige input fra
forberedelsessekretariatet og på baggrund af de kommentarer, som
Vækstforum har fremført, et endeligt forslag, som forelægges på Vækstforums
møde den 28. november 2012.
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Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:
- Synopsis for Vækstforum Sjællands handlingsplan 2013-14
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5. Nyt erhvervspolitisk fokus
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1835629

Resume
Vækstforum har siden 2007 arbejdet med mange metoder. Der lægges op til
en drøftelse af et nyt erhvervspolitisk fokus – også på baggrund af indtryk
fra Vækstforums seminar den 5. september 2012.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland har siden 2007 i gennem to valgperioder udviklet sin
arbejdsform.
Vækstforum har arbejdet med
• Strategier og handlingsplaner
• Overvågning af rammevilkår
• Tilskudspuljer, både de regionale og EU-midler
• Ansøgninger, projekter og kontrakter
• Idéindkaldelser og projektseminarer
Gennem den første periode blev der igangsat hen ved 200 projekter på
baggrund af ansøgninger til Vækstforum. Siden har udviklingsmidlerne virket
gennem tematiserede idéindkaldelser og gennem større og mindre kontrakter
med langt færre aktører.
Vækstforum er – med udgangspunkt i strategi og handlingsplaner – gået fra at
behandle indkomne ansøgninger, over idéindkaldelser, til nu at
udbyde/igangsætte aktiviteter med et styrket fokus på at sætte dagsordenen.
Vækstforum har løbende øget sit fokus på resultater og effekter af de
aktiviteter, der sættes i gang. Særligt i forbindelse med de årlige evalueringer
af de store kontrakter er sammenhængen mellem Vækstforums ønsker og de
opnåede resultater blevet drøftet.
Nye arbejdsformer
Arbejdet med kontrakterne foreslås udviklet i en retning, hvor fokus er på
indholdet i det udførte arbejde – og dermed ikke på, hvem der udfører
opgaven. Det kan ske igennem en udbudslignende form, hvor opgaven er i
fokus og løses af det ”bedste hold”. Det kan bl.a. føre til et nyt fokus i den
regionale erhvervspolitiske indsats ud fra erhvervsudviklingsstrategien, mere
fokus på de konkrete effekter af indsatsen, en skærpet opmærksomhed fra de
regionale aktører og at kompetencer kommer i spil, hvor de giver den største
effekt. Derudover vil det medvirke til, at de regionale aktører i endnu højere
grad samarbejder om opgaveløsningen og dermed i fællesskab implementerer
de regionale strategier.
Med et nyt erhvervspolitisk fokus er der brug for nye samarbejdsformer, som
sikrer:
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•

•
•
•

•
•

•

•

at de erhvervsfremmeaktiviteter, som igangsættes, direkte adresserer
opfyldelsen af de mål for den regionale udvikling, som fremgår i
erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsstrategi
at den samlede erhvervsfremmeindsats bliver mere transparent for
både politikere, borgere og erhvervsliv
at det bliver tydeligt for alle interesserede, hvad effekten af
aktiviteterne er
at de kompetente aktører samler sig om at gennemføre de prioriterede
aktiviteter og dermed bidrage til at udvikle et mere intensivt
samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne
at aktørerne indgår i samarbejdet med det ”de er bedst til”
at de respektive aktører aktivt søger at udnytte deres respektive
spidskompetencer på tværs af organisationerne, således at der sker en
videndeling og udvikling og forankring af eksisterende og ny viden
at erhvervsfremmeaktørerne bliver bedre i stand til at prioritere og
koordinere initiativer på tværs, som skaber det bedst mulige
udgangspunkt for vækst i erhvervslivet i Regionen
at aktørerne kan redegøre for, hvordan de vil sikre en regional
forankring af indsatsen.

I vedlagte notat beskrives det nye erhvervspolitiske fokus nærmere.
Vækstforum Sjællands forberedelsessekretariat drøftede i et møde den 21.
august 2012 behovet for et nyt erhvervspolitisk fokus. Fra drøftelserne
fremstod fire konklusioner:
• Der er behov for at gøre tingene på en ny måde
• Fokus skal flyttes fra aktør til aktivitet
• Den fornødne tid skal bruges til at finde et strategisk afsæt
Forberedelsessekretariatet drøftede fordele og ulemper ved at lave et
pilotprojekt med Femern Bælt-opgaverne, hvor Vækstforum afprøver nye
samarbejdsformer og får erfaringer med metoden.
Administrationen henleder opmærksomheden på den følgende
sagsfremstilling om Annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteterne.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Vækstforum Sjælland på baggrund af oplæg og
indtryk fra seminaret den 5. september drøfter Nyt erhvervspolitisk fokus.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 5
Vækstforum drøftede oplægget til Nyt erhvervspolitisk fokus.

- 13 -

På næste møde fremlægges et oplæg på baggrund af Vækstforums drøftelse.
Oplægget tager udgangspunkt i de eksisterende kontrakters arbejdsfelter og
Vækstforums ønske om at øge samarbejdet mellem aktørerne og fokus på
effektiv opgaveløsning.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:
- 4 3 Nyt erhvervspolitisk fokus
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6. Annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829766

Resume
Region Sjællands samarbejdsaftale med Femern Belt Development udløber i
2012. Sagsfremstillingen lægger op til, at Vækstforum bruger Femern Bæltindsatsen til at afprøve en ny samarbejdsform med flere aktører, som
arbejder med regional erhvervsfremme. Der lægges op til, at Vækstforum
definerer flere Femern Bælt-aktivitetsfelter og i efteråret 2012 annoncerer
efter aktører til at gennemføre aktiviteterne.
Sagsfremstilling
I lyset af den foregående sagsfremstilling om Nyt erhvervspolitisk fokus
fremlægges her forslag om, at Vækstforum og Regionsrådet bruger
aktivitetsfeltet Femern Bælt i 2013 til at teste en ny samarbejdsform med
henblik på, at metoden eventuelt kan bruges fra 2014 på hovedparten af de
opgavefelter, der i dag løses via de samarbejdskontrakter, som Vækstforum og
Region Sjælland har. Femern Bælt-aktiviteterne kan indgå enten som
selvstændigt felt fra 2014 eller som en del af nogle andre tværgående temaer.
Vækstforums strategiske arbejde med Femern Bælt
Vækstforum arbejder med Femern Bælt på mange måder. Vækstforum har
tidligere vedtaget en strategisk handlingsplan for Femern Bælt 2010-2014 inkl.
implementeringsplan. I vækstpartnerskabet 2012 med regeringen har
Vækstforum Sjælland og Hovedstaden et fælles indsatsfelt om ”Vækststrategi
for Femern Bælt”.
Mange aktører
Femern Belt Development er en aktør blandt andre: STRING, som arbejder
med infrastruktur, videnregion mm. i den større geografi fra Skåne over
hovedstaden, Sjælland til Hamburg. Femern Bælt Komitéen arbejder bl.a. med
nedbrydning af barrierer mellem Danmark og Tyskland for at udnytte de
potentialer, der er for Femern Bælt-regionen. Flere af de kontrakter, som
Vækstforum og Region Sjælland har indgået har i større eller mindre grad
opgaver ift. Femern Bælt. Og der er igangsat adskillige projekter med
medfinansiering fra Vækstforum og EU’s strukturfonde.
Samarbejdsaftalen med Femern Belt Development udløber i 2012
Regionsrådet og Vækstforum har siden 2010 haft en treårig samarbejdsaftale
med Femern Belt Development (FBD) og før dette årligt indgåede aftaler. Den
samlede økonomi i aftalen er 10,5 mio. kr., fordelt med 3,5 mio. kr. pr. år.
Baggrunden for indgåelse af samarbejdsaftalen var den fælles statstraktat
mellem Danmark og Tyskland, der var indgået i juni måned 2009. Femern
Belt Development finansieres bl.a. også af tilskud fra kommunerne i Region
Sjælland. I 2011 modtog fonden knap 1,7 mio. kr. i tilskud fra kommunerne.
Formålet med aftalen har været at sikre, at der blev taget initiativer og
igangsat aktiviteter, der kunne sikre den størst mulige varige værdiskabelse for
regionen. Aftalen er blevet udmøntet gennem årlige handlingsplaner, hvor der
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bl.a. har været sat fokus på koordination, videnindsamling og videndeling
blandt de mange aktører i Femern-regi. Der har også været fokus på at gøre
sjællandske virksomheder klar til at byde på de større anlægsprojekter gennem
kompetenceprojekter og markedsføring. Femern Belt Development har bl.a.
arbejdet med projekterne Erhvervsarealer langs E47, Klar til Femern
Bælt/Klar til Nye muligheder, Belt Trade og Produktionssteder. Man kan læse
mere om projekterne på Femern Belt Developments hjemmeside:
http://femern.info/da/Presse--Generel-info-om-Femern-Baeltregionen/Initiativer-i-Femern-Balt-regionen/Erhvervsfremmende-projekter/.
Samarbejdsaftalen med Femern Belt Development udløber med udgangen af
året.
Femern Bælt-aktiviteterne fra 2013
Femern Bælt-indsatsen foreslås videreført for at sikre en optimering af den
regionale og lokale indsats i anlægsfasen og frem mod forbindelsens
færdiggørelse.
Mht. samarbejdsformen foreslås en form, der ligger op ad den form, man
bruger i Region Midtjylland. Her annoncerer Vækstforum efter operatører. På
den måde ”bydes” aktiviteterne ud i fri konkurrence. Vækstforum Sjælland
skal finde en form, hvor flere parter i forskellige samarbejdskonstellationer
kan komme med bud på, hvordan aktiviteterne kan gennemføres. Alle vil på
den måde få mulighed for at byde ind på aktiviteterne.
Aktører, der kommer med forslag til Femern Bælt-aktiviteterne, skal beskrive,
hvordan de vil løse opgaven, og hvem de vil gøre det i samarbejdskonstellation
med. Organisatorisk vil der blive en juridisk aktør med ansvar for arbejdet.
Denne aktør skal indgå aftaler med andre om at løse delopgaver. Det skal
allerede i løsningsforslaget fremgå, hvilke aktiviteter, der påtænkes løst af
hvem. Aktørerne skal også beskrive, hvordan de sikrer en relevant regional
forankring.
Femern Bælt er valgt til forsøget med den nye samarbejdsform, fordi
aktivitetsfeltet angående Femern Bælt-regionen har en faglig afgrænsning. Og
fordi der allerede er flere aktører, som arbejder med udvikling af den del af
Region Sjælland.
Den videre proces
Der er tre oplagte aktivitetsfelter:
• Erhvervs- og kompetenceudvikling
• Lokalisering
• Integration og barrierenedbrydning
Aktivitetsfelterne skal defineres nærmere. Felterne udspringer af Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi og Region Sjællands regionale udviklingsstrategi og
tilhørende handlingsplaner.
I vedlagte bilag er aktivitetsfelterne indledningsvis beskrevet, herunder hvilke
effekter, løsningsforslagene skal medvirke til at opnå. Bilaget beskriver også
kriterier for løsningsforslagene.
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Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, som skal arbejde med præcist
at definere hvilke opgaver, der skal løses. Arbejdsgruppens oplæg sendes i
høring blandt Vækstforums medlemmer.
Annonceringen gennemføres på baggrund af denne ramme. Løsningsforslag
fremsendes af forskellige aktører. Vækstforum og Regionsrådet beslutter,
hvilket forslag, der bedst løser Femern Bælt-indsatsen.
Tidsplan for forløbet:
• Den 24. august -12. september arbejder en administrativ arbejdsgruppe
med at definere de aktiviteter, der skal sættes i gang.
• Den 6. september 2012 tager Vækstforum Sjælland stilling til
rammerne for de aktivitetsfelter, som forummet ønsker løst i
samarbejde mellem flere aktører.
• Den 12.-19. september sendes annonceringsmateriale i høring hos
Vækstforums medlemmer.
• Den 20.-21. september layoutes materialet og sende til relevante
medier.
• Den 24. september 2012 annonceres aktivitetsfelterne.
• Den 26. oktober 2012 er der frist for at give løsningsforslag.
• Den 9. november 2012 behandler forberedelsessekretariatet sagen.
• Den 26. november 2012 orienteres Forretningsudvalget i Region
Sjælland om forberedelsessekretariatets indstillinger til Vækstforum.
• Den 28. november 2012 indstiller Vækstforum til Regionsrådet,
hvordan og af hvem opgaven skal løses.
• Den 13. december 2012 tager Regionsrådet stilling til sagen.
• Den 14. december 2012 får aktørerne besked om hvem Vækstforum og
Region Sjælland vil indgå aftale med.
Med den skitserede tidsplan vil der være fem uger til rådighed for aktørerne til
at finde sammen i relevante samarbejdskonstellationer og komme med forslag
til løsninger på Femern Bælt-aktiviteterne. Og der vil gå syv uger, før
aktørerne ved, om de skal løse opgaven.
Økonomi

Der forudsættes et økonomisk råderum for den samlede aktivitet på 4,5
mio. kr. i 2013. Beløbet er sat sammen af 3,5 mio. kr. fra
samarbejdsaftalen med Femern Belt Development og en reduktion af
kontrakten med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen
Capacity på hver 0,5 mio. kr. i 2013. Beløbet er noteret i Vækstforum
Sjællands budget.
Administrationens bemærkninger
Forberedelsessekretariatet for Vækstforum drøftede i et møde den 21. august
2012 fordele og ulemper ved forskellige arbejdsformer. Nærværende
sagsfremstilling har således ikke været drøftet i denne form i
forberedelsessekretariatet.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Vækstforum godkender den overordnede ramme for
annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteterne.
2. Vækstforum godkender den skitserede tidsplan således, at
annoncematerialet vedr. Femern Bælt-aktiviteterne kan
færdiggøres og aktiviteterne påbegyndes januar 2013.
3. Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 4,5
mio. kr. til aktiviteterne i 2013.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 6
Der gennemføres et forsøg med at skabe en mere sammenhængende og
effektfuld indsats i løsningen af Femern Bælt-opgaverne i 2013. Der reserveres
3,5 mio. mio. kr. til Femern Belt Development og 0,5 mio. kr. af kontrakterne
med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity (jf. beslutningen
i sagen om årlig opfølgning på samarbejdskontrakter) til en samlet indsats.
Femern Belt Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity
udarbejder en præcis opgavebeskrivelse (med udgangspunkt i det udarbejdede
oplæg), der understøtter vækst og beskæftigelse i Region Sjælland.
Beskrivelsen skal indeholde effektmål, som følger den regionale/nationale
effektmålingsmodel, og parternes plan for opfølgning. Der beskrives en model
for styringen af samarbejdet, herunder de løbende relationer til Vækstforum.
Oplægget forelægges Vækstforum på næste møde, hvor der tages stilling til
den endelige bevilling.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Vækstforums annoncering vedr. Femern Bælt-opgaver
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7. Årlig opfølgning på samarbejdskontrakter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829767

Resume
Der er indgået samarbejdskontrakter med DTU, Copenhagen Capacity,
Invest in Denmark, Østdansk Turisme og RUCinnovation for perioden 20112014. Kontrakterne evalueres årligt for, om de skaber resultater og effekter,
som understøtter målsætningerne i erhvervsudviklingsstrategien.
Sagsfremstilling
På mødet den 24. november 2010 besluttede Vækstforum at indgå
samarbejdskontrakter med aktørerne DTU, RUCInnovation, Invest in
Denmark, Copenhagen Capacity og Østdansk Turisme. Der er afsat en fireårig
økonomisk ramme for kontakterne.
Kontrakterne holdes løbende op på deres resultater. Endvidere evalueres
kontrakterne årligt af COWI. Gennem årlige afrapporteringer til Vækstforum
redegør COWI for fremdriften i kontrakterne særligt i forhold til effekter på
deltagende virksomheders og offentlige organisationers vækst og
beskæftigelse.
COWI har opgjort fremdriften på aktiviteter på de fem større kontrakter.
Opgørelsen konkluderer, at fire ud af fem kontrakter er på niveau eller
derover. Opgørelsen bygger på, at de fem kontrakter nu er gennem de første
tre halvår ud af den samlede kontraktperiode på fire år.
Overordnet set er den aktivitetsmæssige fremdrift, som følger:
• DTU Risø Campus, foran det forventede niveau
• Copenhagen Capacity, foran det forventede niveau
• Invest in Denmark, på det forventede niveau
• Østdansk Turisme, på det forventede niveau
• RUCInnovation, næsten på det forventede niveau
Kontrakternes målopfyldelse
Vækstforums kontrakter arbejder med en række målbare effekter, som skal
medvirke til at skabe økonomisk vækst samt nye arbejdspladser. Nedenfor
gives en status på enkelte kontrakters målopfyldelse for de første tre halvår.
Der henvises til yderligere måltal i den vedlagte evalueringsrapport fra COWI.
Status på vækst og beskæftigelse for 2012 samt de forventede effekter på vækst
og beskæftigelse for resten af kontraktperioden
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Faktiske vækst- og
beskæftigelseseffekter

DTU

RUCInnovation

CopCap

IDK

ØDT

Øget

Øget omsætning:

Øget

Øget

Øget

omsætning:

Ingen angivet

omsætning:

omsætning:

omsætning:

Ingen angivet

Ingen angivet

10.605.000 dkr.

5.800.000 dkr.
Skabt/fastholdt:
10 stillinger

Forventede vækstog
beskæftigelseffekter
for resten af
kontraktperioden

Øget

Skabt/fastholdt:
3 stillinger

Øget omsætning:

omsætning:

Skabt/fastholdt:

Skabt/fastholdt:

Skabt/fastholdt:

63 stillinger.

50 stillinger.

20,5 stillinger.

Øget

Øget

Øget

omsætning:

omsætning:

omsætning:

Uvist

Uvist

Uvist

Uvist

Imellem 15-75

Skabt/fastholdt:

Skabt/fastholdt:

mellem 70 -

Meget

200 stillinger

usandsynligt at

Skabt/fastholdt:
Sandsynligt at
målet opnås
(mål 190).

(mål 150)

målet opnås

Skabt/fastholdt:
Meget
sandsynligt at
målet opnås
(mål 70).

millioner dkr.
Nyansatte:
Imellem 12,5 og
36 stillinger

(mål 120-150)
Undgåede
fyringer:
Optil 14
stillinger
Beviling i kr. i 2012
5.588.460

2.500.000

7.067.000

950.000

Væksten i omsætning skyldes fortrinsvist aktiviteter hos Østdansk Turisme i
2011 og DTU i 2012.
Fastholdte og skabte jobs skyldes således særligt Copenhagen Capacity, Invest
in Denmark samt Østdansk Turisme.
I forhold til forventninger for resten af perioden er disse behæftet med
usikkerhed. Som det mest konkrete forventes en samlet jobskabelse på mellem
350 og 510 stillinger.
I forhold til vækst og beskæftigelse er det COWIs vurdering, at særligt
RUCInnovation er udfordret på at opnå de planlagte effekter.
DTU
Ifølge COWI arbejder DTU støt med at gennemføre de forventede aktiviteter
hen i mod opnåelse af de forventede resultatmål. I forhold til den konkrete
fremdrift på aktiviteter er DTU godt med, dog med en spredning imellem
aktiviteterne.
Samlet set har DTU nået 112% af sine aktiviteter/resultater for de første tre
halvår, hvilket må betegnes som en tilfredsstillende fremdrift. DTU er i mål
med implementeringen af løsninger hos en pågældende virksomhed for hele
projektperioden, hvilket betyder, at de ligger væsentligt over, hvad der var
forventet. Der imod halter aktiviteterne i modningsfasen med knap halvdelen
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8.000.000

af det til dato forventede. Forskellene er at betragte som naturlige inden for en
samlet projektperiode.
I forhold til vækst og beskæftigelse er de konkrete resultater, set i forhold til
kontrakten med Region Sjælland, stadig beskedne. Potentialerne er dog blevet
både tydeligere og væsentligere større end ved sidste årsopgørelse.
I forhold til kontraktens tematiske effekter, vurderes DTU at levere et
signifikant bidrag i form af kompetenceopbygning i regionen og konkret
virksomhedsdannelse.
COWIs vurdering af kontrakten er, at den har stor relevans i forhold til
erhvervsudviklingsstrategien, at den har ambitiøse mål, der ligger i
forlængelse 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.
Endelig har kontrakten et klart mål om at anvende forsknings- og
udviklingsresultater fra DTU's forskning i forretningsøjemed.
Kvalitetsmæssigt vurderes DTU's indsats at være på et højt niveau.
Forbedringspotentialerne handler om i højere grad at ramme
virksomhedernes behov. I forhold til anvendt tid og ressourcer ligger DTU på
niveau med deres fremdrift.
Administrationens vurdering af kontrakten med DTU er som COWIs, at den
opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2012, og at relevansen samt
kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god.
Copenhagen Capacity
Ifølge COWI er Copenhagen Capacity godt på vej med at realisere mange af
deres målsætninger. De fire hovedindsatsområder er allerede godt i vej, og
arbejdet i relation til Kina er ligeledes godt i gang. Alle aktivitetsmålsætninger
for kontraktperioden er allerede nået og overgået.
Fremdriften er baseret på basis af de antal møder, som Copenhagen Capacity
har holdt med forskellige aktører i forbindelse med deres arbejde. Møder der
er opdelt i tre kategorier: Individuelle møder med kommuner og
organisationer, Møder med lokale virksomheder i Region Sjælland eller
virksomheder og andre organisationer, Fælles møder med deltagelse af
kommuner, virksomheder og andre organisationer.
Inden for hvert af hovedområderne i kontrakten, kommuneindsats, cleantech,
life science og logistik, skal der afholdes minimum 16 møder. Indtil videre er
Copenhagen Capacity foran de opstillede mål i forhold til alle kategorier. Der
har været flest møder inden for logistik området og færrest inden for cleantech
og life science.
Copenhagen Capacity arbejder også med markedsføringsmateriale, analyser,
kvalitetsmanual til kommunerne, Kina mm. Det er alle aktiviteter, der
understøtter mødeaktiviteterne og sikrer, at de har større sandsynlighed for et
positivt resultat. Disse aktiviteter skrider også planlagt frem, men indgår ikke i
udregningen for fremdriften af Copenhagen Capacitys fremdrift.
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På baggrund af det reelt opnåede samt COWIs beregninger kan det
konstateres, at Copenhagen Capacity er på sporet i forhold til de
forventninger, der er opstillet i forhold til samarbejdsaftalen. Således er der
stor sandsynlighed for, at målet om 190 arbejdspladser kan nås inden
udgangen af 2014.
COWIs vurdering af kontrakten er, at den har yderst stor relevans i forhold til
erhvervsudviklingsstrategien samt en meget høj relevans for de kommunale
partnere. Det kunne dog overvejes, om ikke det ville være hensigtsmæssigt, at
fastholdelsen af virksomheder er en relevant målsætning uanset
brancheforhold.
Kvaliteten af det arbejde, der udføres, er ligeledes høj ifølge COWI.
Administrationens vurdering af kontrakten med Copenhagen Capacity er som
COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2012, og at
relevansen samt kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god.
Invest in Denmark
Ifølge COWI er Invest in Denmarks generelle fremdrift på det forventede
niveau. I forhold til vækst- og beskæftigelseseffekterne er de væsentligt over
niveau. Således har Invest in Denmark allerede opnået, hvad der svarer til det
akkumulerede mål ved udgangen af 2013.
I forhold til vidensamarbejder har Invest in Denmark ikke fået etableret nogle
af de otte vidensamarbejder, der skal etableres i kontraktperioden. Invest
vurderer selv, at de får etableret to vidensamarbejder inden året er gået.
Vidensamarbejder karakteriseres her som samarbejder mellem danske og
udenlandske virksomheder og vidensinstitutioner.
Den helt centrale aktivitet for Invest in Denmark er det konkrete arbejde med
at tiltrække investeringer – særligt inden for lifescience og cleantech. Der
arbejdes blandt andet med besøgsprogrammer for udenlandske virksomheder,
med investeringer i allerede eksisterende regionale virksomheder og med
regionale aktører, herunder de kommunale erhvervsudviklingsorganisationer,
så Invest og kommunerne lærer hinandens tilbud at kende. COWIs vurdering
er, at aktiviteterne forløber som forventet.
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. Kvaliteten vurderes også at være høj.
Grundlaget for den høje vurdering er det professionelle og vidt forgrenede
organisatoriske set up, som Invest in Denmark er en del af.
Administrationens vurdering af kontrakten med Invest in Denmark er som
COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål for vækst- og beskæftigelseseffekter,
der er sat op for 2012, og at relevansen samt relevansen af det arbejde, der
udføres, er høj.
Med hensyn til vidensamarbejder er det COWIs anbefaling, at Invest in
Denmark og regionen i samarbejde overvejer om vidensamarbejder fortsat
skal indgå som et specifikt resultatmål. Således kan det overvejes, om det er en
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aktivitet, der passer bedre ind i forbindelse med andre af Region Sjællands
samarbejdsaftaler med vidensinstitutioner i regionen.
Østdansk Turisme
Ifølge COWI har Østdansk turisme nået mindst 47,3 % af sine målsætninger
for året.
Det skal dog bemærkes, at der i de 47,3 % ikke er taget højde for vægtningen
inden for de enkelte overskrifter. COWI kan imidlertid generelt konstatere et
højt aktivitetsniveau, og de samlede målsætninger for 2012 vil derfor højst
sandsynligt blive opnået.
Kontrakten med Østdansk Turisme faldt på plads i løbet af 2011. Centralt i
forløbet var blandt andet spørgsmålet om organisationens fokus på udvikling
på bekostning af markedsføring. I forbindelse med målsætningerne i år er der
igen kommet fokus på markedsføring som en del af Østdansk Turismes
arbejde.
Skiftet til i højere grad at arbejde med markedsføring hilses velkomment af en
lang række af brugerne. Denne udvikling til trods, viser dette års generelle
relevans vurderinger, at der kan konstateres en tilbagegang. Tilbagegangen
kan være udtryk for, at der sidste år var store forventninger til organisationens
nye fokus kombineret med, at man ikke rigtigt har set
markedsføringstilgangen foldet ud.
COWIs vurdering af kontrakten er imidlertid, at den stadig er relevant. Særligt
Østdansk Turismes arbejde med fødevarer og turisme matcher godt.
Kvaliteten af arbejdet er der heller ikke nogen anmærkninger på. Til gengæld
har udviklingen i 2012 i forhold til effekter generelt været noget ringere end de
flotte resultater i 2011. Fortsætter det vil det sætte fremdriften af kontrakten
med Østdansk Turisme i et mere pessimistisk skær.
Administrationens vurdering af kontrakten med Østdansk Turisme er som
COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2012, og at
relevansen samt kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god.
RUCinnovation
Ifølge COWI er RUCinnovation kommet godt i gang på nogle områder, og på
andre områder er fremdriften utilfredsstillende. Fremdriften i forhold til
aktiviteter og resultater i juni 2012 vurderes at være under 50% af, hvad man
kan forvente i forhold til de samlede aktiviteter for hele 2012.
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 (med særlig fokus på cleantech, fødevarer og turisme), 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 på arbejdsmarkedet i Region Sjælland.
Herudover har RUCinnovation to øvrige indsatsområder med en minimal
budgetvægt. Rekvireret forskning er det ene, det andet er at bidrage til
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udnyttelsen af de erhvervsmæssige potentialer, der opstår som følge af Femern
Bælt-forbindelsen.
I forhold til de centrale områder indsatsområder (cleantech, fødevarer og
turisme) kan COWI konstatere, at der er givet mere retning på aktiviteterne.
Det er der bl.a. ved, at der er taget en beslutning om at knytte indsatsen op på
forskningsaktiviteter og kontraktuelt at forpligte forskerne til at gøre indsatsen
relevant for udviklingen af Region Sjælland.
I forhold til sidste år, at der i det hele taget foretaget en række valg, som
sandsynligvis vil sikre bedre fremdrift. Dog er det vurderingen, at der stadig
savnes et klarere fokus på både de resultater og effekter, som RUCinnovation
igennem sin indsats ønsker at skabe via sin samarbejdsaftale med Region
Sjælland.
COWI anbefaler således, at RUCinnovation udfærdiger konkrete årsplaner
med klare aktiviteter, resultatmål og effektmål. Dette vil hjælpe
RUCinnovation med at skabe en sammenhængende indsats, styrke fokus på
aktiviteternes effekt og gøre det nemmere at registrere udviklingen.
COWI vurderer, at kontrakten falder fint i tråd med den regionale
erhvervsudviklingsstrategi og i princippet fuldt ud relevant. Kvaliteten af det
arbejde, der udføres, er generel fin, men at det er nogle
projektstyringsmæssige forhold, som trækker ned. Der er i forbindelse med
dette års evaluering ikke konstateret håndgribelige effekter i forhold til vækst
og beskæftigelse.
Men som COWI skriver, følger effekter aktiviteter. Et højt aktivitetsniveau af
en høj kvalitet forventes således at føre til effekter. COWI har i år konstateret
en stigning i den oplevede kvalitet. Dette er positivt og et udtryk for, at det
prioriteres af RUC.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Dog, jf. den tidligere sagsfremstilling
om annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteter, lægges der op til en reduktion
på 0,5 mio. kr. af bevillingen i 2013 til både Østdansk Turisme og Copenhagen
Capacity.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. den eksisterende reservation på 5.588.460 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til DTU
2. den eksisterende reservation på 6.520.000 kr. reduceres med
en halv million kr., hvorefter der af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges 6.020.000 til
Copenhagen Capacity
3. den eksisterende reservation på 950.000 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til Invest in
Denmark
4. den eksisterende reservation på 8.000.000 kr. reduceres med
en halv million kr., hvorefter der af
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erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges 7.500.000 kr. til
Østdansk Turisme
5. den eksisterende reservation på 2.500.000 kr. af
erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges under
forudsætning af, at RUCinnovation udarbejder konkrete
årsplaner med klare aktiviteter, resultat- og effektmål.
Endvidere vil administrationen skærpe opfølgningen på
RUCinnvoations aktiviteter og målsætninger.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 7
Indstilling tiltrådt.
Ib Poulsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens beslutning.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:
- COWIs evaluering
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8. Fastlæggelse af tema og koncept for
Vækstkonference 2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829768

Resume
Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 6. maj 2013 på
Gisselfeld Kloster. Der lægges op til at sætte fokus på et stærkt erhvervsliv i
den grønne region.
Sagsfremstilling
Vækstforums regionale vækstkonference er fastsat til mandag den 6. maj 2013
på Gisselfeld Kloster.
Konferencen lægger sig op ad Vækstforums handlingsplan for 2012-2013, hvor
Vækstforum vil understøtte udviklingen i de styrker og potentialer, som findes
i regionens erhvervsliv. Konferencen vil desuden være med til at sætte den
politiske dagsorden for regionen.
Temaet for konferencen er: Et stærkt erhvervsliv i den grønne region.
Der arbejdes særligt på at gøre konferencen relevant og interessant for
virksomheder. På mødet d. 16. maj besluttede erhvervslivet sig for at varetage
netop denne del af konferencen, hvor konferencen skal gøres interessant for
virksomhederne.
Konferencen afholdes som en kombination af et messelignende arrangement
og fælles plenumoplæg med udstilling/messe, hvor virksomheder og
samarbejdspartnere udstiller de visuelt bedste projekter fra kl. 10-15. Der vil
være frokost fra kl. 12-13.
I tidsrummet 10-15 vil de forskellige virksomheder og samarbejdspartnere få
mulighed for at præsentere deres projekter i plenum. Herudover inviteres
eksterne oplægsholdere, der alle fra hver deres vinkel, sætter fokus på et
stærkt erhvervsliv i den grønne region.
Konferencen adskiller sig fra de forrige år ved, at virksomhedsdelen er en del
af hele konferencen, og oplægsholderne taler på fastsatte tidspunkter i løbet af
hele dagen. Virksomhederne skal have et overordnet fokus på, hvordan
Vækstforums indsats har været med til at skabe vækst. Oplægsholdernes fokus
skal være på, hvordan regionen også i fremtiden sikrer væksten for
virksomhederne i regionen.
I tilfælde af, at det bliver nødvendigt at sætte lyddæmpende barrierer op, er
Gisselfeld indstillet på dette.
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Der vil 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 vil være fokus på, at de inviterede oplægsholdere skal være markante.
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.
Endvidere udgives en publikation med succeshistorier fra Region Sjælland,
som Vækstforum har været involveret i.
Økonomi
Det forventes, at konferencen inkl. publikationer koster 200.000 kr. at afvikle.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at tema 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 torsdag den 6. september 2012,
pkt. 8
Indstilling tiltrådt. Det pointeres, at erhvervslivets repræsentanter i
Vækstforum vil gerne deltage i arbejdet med konferenceforberedelsen.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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9. Opfølgning på Danmarks Vækstråds
aktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829772

Resume
Danmarks Vækstråd holdt senest møde den 15. juni 2012 på Bornholm.
Vækstforum Sjælland orienteres om relevante, aktuelle punkter fra
vækstrådets dagsorden med henblik på drøftelse.
Sagsfremstilling
Med henblik på at skabe endnu bedre sammenhæng imellem den nationale og
regionale erhvervsfremmeindsats, forelægges relevante aktuelle sager fra
Danmarks Vækstråd. Dette gøres fremover hver gang der er relevant nyt fra
Danmarks Vækstråd.
Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet
rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af
den erhvervspolitiske indsats i Danmark og består af repræsentanter for
virksomheder, erhvervsorganisationer, videninstitutioner, kommuner,
arbejdsmarkedets parter og formændene fra de regionale vækstfora.
Aktuelt forelægges to emner fra det seneste møde i Danmarks Vækstråd, som
fandt sted 15. juni i forbindelse med folkemødet på Bornholm.
Danmark som produktionsland
På mødet drøftede rådet lanceringen af rådets anbefalinger af Danmark som
produktionsland. Rådet var bl.a. enigt om, at det er vigtigt at fortælle en ny
historie om produktion i Danmark bl.a. i forhold til sammenhængen mellem
produktion, service, viden mv.
Publikationen kan læses via dette link:
http://www.danmarksvaekstraad.dk/file/246859/Danmarks_Vaekstraads_an
befalinger_om_Danmark_som_produktionsland.pdf
Anbefalingerne er meget relevante i forhold til, at Vækstforums indsats i 2013
foreslås at gå særligt tæt på virksomhederne. Samtidig er RegLab undervejs
med en analyse af fremtidens industri i Danmark. Begge rapporter kan
supplere de erfaringer og resultater, som er skabt med det hidtidige arbejde i
regionen og være med til at sætte retning for arbejdet i 2013.
I vedlagte notat diskuteres rapporternes anbefalinger kort, og de vil indgå i det
videre arbejde med Vækstforums handlingsplan for 2013-14.
Det er også relevant at nævne, at regeringen på vej med en national
klyngestrategi, som forventes offentliggjort i oktober. På næste møde 28.
november forelægges til drøftelse en præsentation af strategien samt
mulighederne for samspil med vækstforums arbejde.
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Den konkurrenceudsatte pulje
Danmarks Vækstråd besluttede på mødet 15. juni at udmelde to nye temaer for
den konkurrenceudsatte pulje:
• Unges talent skaber vækst og produktivitet i virksomheder via bedre
samspil med erhvervsskolerne
• Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore
virksomheders produktionsprocesser
Temaerne er besluttet i forlængelse af rådets arbejde med Danmark som
produktionsland. Der er ansøgningsfrist til de to aktuelle temaer under den
konkurrenceudsatte pulje den 10. september 2012. Der forventes ikke udbudt
yderligere temaer under den konkurrenceudsatte pulje.
Administrationen er bekendt med at regionale parter er involveret i at
udarbejde en ansøgning til det førstnævnte tema.
Beskrivelse af temaerne kan ses via dette link:
http://www.danmarksvaekstraad.dk/den_konkurrenceudsatte_pulje_2012
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter, hvordan
anbefalingerne i Danmark som produktionsland og RegLabs kommende
rapport kan indgå i Vækstforum Sjællands arbejde.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 9
Vækstforum blev orienteret om, hvordan anbefalingerne i Danmark som
produktionsland og RegLabs kommende rapport kan indgå i Vækstforum
Sjællands arbejde.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- Danmark som produktionsland
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10. Orientering om det videre arbejde med
det regionale vækstpartnerskab
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829765

Resume
Aftalen om Det regionale vækstpartnerskab blev indgået 6. juni 2012. Der
gives en status for arbejdet med initiativerne.
Sagsfremstilling
Aftalen om det regionale vækstpartnerskab blev indgået med repræsentanter
for regeringen og Vækstforum d. 6. juni 2012.
Vækstpartnerskabet beskriver udvalgte indsatser for vækst og
erhvervsudvikling, som parterne vil samarbejde om inden for rammerne af
vækstpartnerskabet. Vækstpartnerskabet indeholder følgende initiativer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Evaluering af kommunalreformen
Styrket samarbejde på udvalgte erhvervsområder
Erhvervsmæssigt potentiale inden for sundheds- og velfærdsområdet
Grøn omstilling
Turisme
Fødevarer
Samarbejde mellem vækstfora og de lokale aktionsgrupper
Vækststrategi for Femern Bælt
Implementering af EU’s Østersøstrategi
Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten
Adgang til risikovillig kapital
Investeringsfremme
Adgang til information og rådgivning om etablering og drift af
virksomhed
Samarbejde om at udnytte nye muligheder i digitalisering
Ungdomsuddannelse til fremtidens arbejdsmarked
Et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og
erhvervslivet
Styrket samarbejde om voksen- og efteruddannelse

Mange regionale og statslige aktører deltager i dialog og samarbejde om de
forskellige initiativer, som ligeledes bidrager til gennemførelsen af
Vækstforums strategi og handlingsplan. Status for de enkelte initiativer
fremgår af vedlagte bilag.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 10
Vækstforum blev orienteret.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:
- Fremdrift i initiativer i det regionale vækstpartnerskab
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11. Orientering om evaluering af
kommunalreformen 2012
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829769

Resume
Vækstforum blev orienteret om evaluering af kommunalreformen på mødet
den 16. maj 2012. Som led i evalueringen på erhvervsområdet gennemgår
Deloitte i løbet af sommeren 2012 ca. 30 projekter i hver region for at
afdække, hvordan der bliver fulgt op på indsatsen i den enkelte region.
Sagsfremstilling
Regeringen har nedsat et udvalg til at foretage en evaluering af
kommunalreformen og den nuværende fordeling af opgaver mellem staten,
regionerne og kommunerne. Vækstforum blev orienteret om evaluering af
kommunalreformen på mødet den 16. maj 2012.
Evalueringen af den regionale erhvervsudviklingsindsats tager udgangspunkt i
kommunalreformens formål om bl.a. at sikre en klar ansvarsplacering og
arbejdsdeling på det erhvervspolitiske område, en mere strategisk og målrettet
anvendelse af EU’s strukturfondsmidler og regionernes
erhvervsudviklingsmidler.
Der ses på følgende konkrete fokusområder:
• Opgavefordeling mellem stat, regioner (vækstfora) og kommuner på
erhvervsudviklingsområdet.
• Evaluering af de regionale vækstforas indsats. Der gennemføres en
kortlægning og evaluering af indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i
de regionale vækstfora. Evalueringen skal blandt andet belyse de
regionale vækstforas prioriteringer af erhvervsudviklingsmidler (EU’s
strukturfondsmidler samt regionale midler), herunder om der med
kommunalreformen er skabt grundlag for en mere strategisk,
sammenhængende anvendelse.
• Udgifter til administration. Der gennemføres en kortlægning og
evaluering af regionernes udgifter til administration af det regionale
udviklingsområde, herunder primært administration af
erhvervsudviklingsområdet (drift af vækstfora m.v.).
Som led i evalueringen på erhvervsområdet gennemgår Deloitte 25-30
erhvervsudviklingsprojekter i hver region. Projekter er udvalgt ud fra følgende
kriterier, som der skal sikres en variation i forhold til: Økonomi,
indsatsområde, årstal for igangsættelse af projektet, finansieringskilder samt
om der er tale om intern eller ekstern evaluering.
Der er indkaldt 33 projekter fra Vækstforum Sjællands portefølje. Det
indsamlede materiale viser, at der foreligger oplysninger om evaluering og
resultater i projekterne og at de understøtter mål og indsatsområderne i
erhvervsudviklingsstrategierne for hhv. 2007-2010 og 2011-2014. Materialet
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viser også, at der er stor variation i, hvilke aspekter evalueringerne beskæftiger
sig med.
Væksthøringen, som gennemføres 5. september 2012 som led i Vækstforums
døgnseminar, bidrager til synliggørelsen af den regionale erhvervsindsats og
supplerer dermed evalueringen af kommunalreformen. På væksthøringen
sætter seks inviterede ”vidner” spot på, hvordan der skabes vækst i Region
Sjælland indenfor de udviklingsområder, som er prioriteret i
erhvervsudviklingsstrategien. Der er inviteret bredt til væksthøringen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 11
Vækstforum blev orienteret.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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12. Økonomioversigt samt orientering om
budget 2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829773

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2012 for så vidt angår både EU’s strukturfondsmidler og de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Der gives desuden en status for forhandlingerne
om budget 2013. Da der er overskydende midler i budget 2012, foretages en
justering sådan, at nogle af de bevillinger, der er foretaget vedr. 2013, i
stedet tages fra de resterende midler for 2012. Dette skaber et større råderum
af frie midler i 2013.
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er
indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen over de europæiske
strukturfondes Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og
Regionalfonden. For uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter
henvises til sagerne ”Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter” og
”Implementering af handlingsplanens temaer”. Desuden gives nedenfor en
kort status for budget 2013.
Vækstforums samlede økonomi 2012
Danske kroner
Regionale
Mål 2,
Mål 2,
erhvervsRegionalfond
Socialfond
udviklingsmidler
Budgetramme (inkl.
72.000.000
267.634.202
267.634.202
øremærkede midler
(Totale
(Totale
2012)
ramme 2007- ramme 20072013)
2013)
Tilbageførsel fra
1.000.0000
projekttemaet,
”Uddannelse og
kompetenceudvikling”,
2011
Hidtidige: Bevillinger og
66.780.000
225.744.441
255.829.702
reservationer
Indstillinger til
5.550.000
22.997.246
0
bevillinger 6. september
Ikke disponeret
0
18.892.515
11.804.500

Vedlagt er en mere detaljeret økonomioversigt.
Da der er overskydende midler for budget 2012, er der foretaget en justering i
bevillingen for Copenhagen Cleantech Cluster. Det betyder, at 1.427.738 kr. af
den bevilling, der tidligere er givet af rammen i 2013, i stedet bliver taget af de
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resterende midler for 2012. Inden justeringen var der godt 0,9 mio. kr. i
uforbrugte midler for 2012. Hertil kommer de 500.000 kr., som er afsat til
temaet ”EU i Region Sjælland”. I 2013 skabes et større råderum af frie midler
på knapt 3 mio. kr. inkl. tilbageførte midler og øvrige justeringer, se vedlagte
økonomioversigt.
Budget 2013
Rammen for de regionale erhvervsudviklingsmidler afhænger af Regionsrådets
årlige vedtagelse af budget for det kommende år. Budget for 2013 er endnu
ikke færdigbehandlet, og derfor er der heller ikke foretaget beslutning om
beløbet for erhvervsudviklingsmidlerne.
Budgettet er førstebehandlet i Forretningsudvalget den 6. august og i
Regionsrådet den 16. august, samt i budgetseminar den 17.-18. august.
Budgettet behandles i Regionsrådet den 27. september 2012. De to tidligere år
er der blevet afsat 65 mio. kr. til erhvervsudviklingsmidler. For 2013 er det
foreløbige budget 65 mio. kr. Der vil blive givet en mundtlig orientering om
budget 2013 på Vækstforums møde.
Mål 2 midler 2007-2013
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 225.744.441 kr.
vedr. Regionalfonden og 255.829.702 kr. vedr. Socialfonden. Desuden
indstilles i det aktuelle møde 22.997.246 kr. fra Regionalfonden og 0 kr. fra
Socialfonden til bevilling eller reservation. Der resterer på den baggrund
18.892.515 kr. i Regionalfonden og 11.804.500 kr. i Socialfonden, som skal
anvendes i den resterende del af perioden frem til udgangen af 2013.
Økonomi
Se vedlagte bilag.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Økonomioversigten godkendes, således at, det indstilles til
Regionsrådet, at det tilskud på 2.592.596 kr., som tidligere er
ydet til Copenhagen Capacity til projektet ”Copenhagen
Cleantech Cluster” fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
i 2013, i stedet bevilges fra samme pulje med følgende
fordeling: 1.427.738 lægges til den tidligere bevilling i 2012
og 1.164.858 kr. bevilges fra 2013.
2. Vækstforum orienteres om budget 2013.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 12
Indstilling tiltrådt.
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Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 12:
- Økonomioversigt 2012-09-06
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13. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829774

Resume
Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller Regionalfonden
fremlægges samlet i denne sagsfremstilling. Der behandles i alt fem
ansøgninger.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges fem ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:
• Tre ansøgning på baggrund af godkendte idéer under handlingsplanens
temaer.
• To øvrige ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Projektansøgningerne kan sammenfattes under følgende af Vækstforum
Sjællands strategiske prioriteringer: ’Cleantech, energi og miljø’, ’Turisme’ og
’Øvrige ansøgninger’.
Foruden de fremsendte ansøgninger, som behandles i denne sag, henvises der
til sag om ”Implementering af handlingsplanens temaer ”Eksport og
systemeksport” og ”Innovation og offentlig-privat samarbejde””. I den
sagsfremstilling behandles ligeledes udviklingsaktiviteter til bevillinger, som
foretages under de respektive temaer. Alle bevillinger fremgår af bilag til sagen,
”Økonomioversigt og budget 2013”.
Nedenfor forklares det, hvordan de indkommende projektansøgninger hver
især medvirker til at understøtte den samlede erhvervsudviklingsindsats.
Cleantech, energi og miljø
Vækstforum lancerede i 2011 en grøn indsat under temaet ”Region Sjælland –
Det grønne laboratorium”. Her blev det besluttet at bede fem forskellige ideer,
som alle omhandlede energi fra biomasse, om at gå sammen i et
projektkonsortium. Bioenergikonsortiet ledes af Energiklyngecenter Sjælland,
som har fremsendt en ansøgning. Ansøgningen har særligt fokus på at udnytte
mulighederne i det nationale energiforlig med henblik at etablere flere
bioenergianlæg i regionen. Vækstforum har allerede fra 2007 udviklet
initiativer, som netop har fokus på at udnytte regionens biomassepotentialer til
energiproduktion. Dette har bl.a. resulteret i ”Cluster biofuels Denmark”
(Kalundborg), ”Landbruget som energiproducent” (Forskningscenter
Flakkebjerg), ”Algeinnovationscentret” (Grønt Center) samt ’Udnyttelse af
alternativ biologisk affald’ (Solrød Kommune). Sidstnævnte har netop
modtaget knap 4 mio. kr. fra et EUenergiprogram til realisering af bioganlæg,
der bl.a. skal håndtere industrielt biologisk affald. De nuværende projekter vil
alle indgå i et tæt samarbejde med den kommende regionale bioenergiindsats.
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Initiativet om biomasse til energiproduktion er udviklet i et samarbejde mellem
parter, som repræsenterer aktører og interessenter på området samt Roskilde
Universitet. Indsatsen skal også ses som en væsentlig brik i implementeringen
af ’Vækstpartnerskaber’ og afsnittet omkring grøn omstilling (se andet sted
denne dagsorden). Endvidere understøtter initiativet aftalen mellem
Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet fra 2010 vedrørende
kommunernes forpligtelse til at udarbejde et vist antal kommuneplantillæg
senest i 2013 samt det nationale energiforlig fra marts 2012.
Udover bioenergiprojektet, så behandles en ansøgning fra CAT om ”Udvikling
af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier - Biopro” (tidligere
reserveret midler under titlen ”Bioman”) samt en ansøgning fra CELF til
projektet ’i-energy-regio’. Projektet vil udvikle en ny type energierhvervsuddannelse. Vækstforum har i 2011 reserveret midler til projektet
under titlen ”Eliteuddannelse”, i forbindelse afholdelse af tema om
uddannelse- og kompetenceudvikling.
For så vidt angår initiativet vedrørende bioteknologisk produktion, er projektet
udviklet i samarbejde mellem flere universiteter og flere store cleantech- og
farma/medico-virksomheder i regionen, bl.a. CP Kelco, Novo Zymes og Dong
Energy. Indsatsen forventes at danne grundlag for et samarbejde i
verdensklasse mellem førende universiteter og virksomheder indenfor
bioteknologisk produktion.
De tre ansøgninger, som alle er resultatet af tidligere reservationer, er:
1. ”Bioenergisatsning i Region Sjælland – Biowatt”
Ansøger: Energiklyngecenter Sjælland. Ansøgt beløb: 4.961.791 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler samt 7.998.368 kr. fra Regionalfonden,
Mål 2. Samlet budget er 17.612.878 kr. Projektperioden er den 1. oktober 2012
– 30. september 2014.
2. ”Biopro – Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier”.
Ansøger: CAT Forsknings- og Teknologipark A/S. Ansøgt beløb: 5.796.083 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 14.998.879 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Samlet budget er 41.931.448 kr. Projektperioden er den
1. september 2012 – 31. december 2014.
3. i-energy-regio
Ansøger: CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster).
Ansøgt beløb: 499.875 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet
budget er 5.808.728. Projektperioden er den 1. januar 2013 – 30. juni 2015.
Turisme
Vækstforum arbejder med turisme som en af de fire regionale
styrkepositioner. Med henblik på at fokusere turismeindsatsen blev der i 2011
udarbejdet en regional turismestrategi. Strategien bliver bl.a. realiseret via
Vækstforums samarbejdskontrakt med Østdansk Turisme. I samarbejdet med
Østdansk Turisme er det bl.a. et mål at styrke den generelle markedsføring af
turismetilbud i regionen.
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Østdanske Turisme ønsker på opfordring fra kommunerne og erhvervet at
udvikle en ny samarbejdsplatform for fælles, koordineret markedsføring af
Region Sjælland som rejsemål. Målgruppen er særligt danske, svenske, tyske,
russiske og kinesiske turister. Markedsføringen kommer fortrinsvis gennem
presserejser, indkøb af artikler i livsstilsmagasiner og brug af sociale medier.
4. Markedsføring af turisme i 2013
Ansøger: Østdansk Turisme. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 3.000.000 kr. Projektperioden er
den 1. januar 2013 – 31. december 2013.
Øvrige ansøgninger
5. Enterprise Europe Network
Ansøger: Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S. Ansøgt beløb: 447.837 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget: 1.119.593 kr.
Projektperioden: 1. januar 2013 – 31. december 2014.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1.
a) det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.961.791
kr. til Energiklyngecenter Sjælland til projekt ”Bioenergisatsning i
Region Sjælland - Biowatt” under forudsætning af, at projektet
modtager bevilling fra Region Sjælland samt Erhvervsstyrelsen.
Tilskuddet afholdes af det allerede reserverede beløb fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
b) det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
7.998.368 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til Energiklyngecenter
Sjælland til projektet ”Bioenergisatsning i Region Sjælland Biowatt”. Tilskuddet gives under forudsætning af, at projektet
modtager bevilling fra Region Sjælland.
2.
a) det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 5.796.083
kr. til CAT Forsknings- og Teknologipark A/S til projektet ”Biopro –
Udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier”
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012, under
forudsætning af, at projektet modtager bevilling fra
Erhvervsstyrelsen. Tilskuddet afholdes af det allerede reserverede
beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
b) det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
14.998.879 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til CAT Forsknings- og
Teknologipark A/S til projektet ”Biopro- Udvikling af fremtidens
bioteknologiske produktion og teknologier”.
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3. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 499.875 kr. til
CELF til projektet ”i-energy-regio” fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler jf. reservation foretaget til projektet i 2011.
4. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 500.000 kr. til
Østdansk Turisme til ”Markedsføringsaktiviter i 2013”, fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Tilskuddet ydes under forudsætning af den
forventede medfinansiering tilvejebringes af de øvrige parter.
Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
5. det indstilles til Regionsrådet at projektet ”Enterprise Europe Network”
afslås, idet aktiviteterne i stor udstrækning dækkes af andre aktører.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 13
Indstilling tiltrådt.
Jørn O. Styger erklærede sig inhabil og forlod mødet under sagens behandling.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:
- Bilagsnotat Bioenergisatsning i Region Sjælland - Biowatt - Regionalfonden
- Bilagsnotat BIOPRO - Udvikling af fremtidens bioteknologiske
produktionsteknologier - Regionalfonden
- Bilagsnotat i-energy-regio
- Bilagsnotat Markedsføring 2013
- Bilagsnotat Enterprise Europe Network
- Ansøgning Bioenergisatsning i Region Sjælland (Biowatt) - Regionalfonden
- Ansøgning BIOPRO - Udvikling af fremtidens bioteknologiske
produktionsteknologier - Regionalfonden
- Ansøgning i-energy-regio
- budget i-energy-regio bilag til Vækstforum ansøgning
- Ansøgning Markedsføring 2013
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14. Ansøgninger til Sjællandsprogrammet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1829775

Resume
Under Sjællandsprogrammet er der ved tredje ansøgningsrunde indkommet
i alt 11 projekter, som alle hører under bekendtgørelsen om natur- og
miljøprojekter. Projekterne har været i høring hos medlemmer af det
kommunale Natur- og Miljøchefnetværk i Region Sjælland og fremlægges til
godkendelse af Vækstforum. Desuden gives en kort status for programmet.
Sagsfremstilling
Ved den tredje ansøgningsrunde til Sjællandsprogrammet er der indkommet i
alt 11 projekter, som alle hører under bekendtgørelsen om natur- og
miljøprojekter. Se vedlagte ansøgninger og bilagsnotater. Det drejer sig om
følgende 11 ansøgninger:
1. Kalundborg Kommune søger om 60.500 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”§ 3 overdrev ved Madesø”.
2. Kalundborg Kommune søger om 211.750 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Ørnebjerg”.
3. Køge Kommune søger om 25.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Fugletårn ved Ølsemagle Revle”.
4. Køge Kommune søger om 78.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Vådområde ved Gl. Køgegaard”.
5. Køge Kommune søger om 85.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Vådområde ved Svenstrup Gods”.
6. Køge Kommune søger om 65.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Pleje og formidling af gravhøje i Køge Nord”.
7. Slagelse Kommune søger om 288.750 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land på
Oldenberg i Slagelse Kommune”.
8. Lolland Kommune søger om 75.525 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Løgfrø Vandhuller – Lidsø Gods”.
9. Lolland Kommune søger om 116.250 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Bøndersvigengen”.
10. Næstved Kommune søger om 405.199 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Bjørneklobekæmpelse i Næstved Kommune”.
11. Vordingborg Kommune søger om 946.550 kr. fra
Sjællandsprogrammet til projektet ”Naturplejeprojekt for dyr og
levesteder i det åbne land i den sydlige del af Vordingborg Kommune”.
Ansøgningerne har været i høring hos medlemmer af det kommunale Naturog Miljøchefnetværk i Region Sjælland, der anbefaler, at de alle får støtte fra
Sjællandsprogrammet. De bemærker, at alle projekter er relevante og er
domineret af fokus på at sikre særligt beskyttelseskrævende arter og
naturtypers gunstige bevaringsstatus. Derudover indgår hensynet til
offentlighedens rekreative oplevelse i naturen i alle projekter. Netværkets
bemærkninger til de enkelte ansøgninger fremgår af vedlagte bilagsnotater.
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Finansiering sker gennem EU-midler under Sjællandsprogrammet via
NaturErhvervstyrelsen samt primært kommunal medfinansiering. Der søges
om i alt 2.357.524 kr. fra Sjællandsprogrammet. Se vedlagte økonomioversigt.
Status for Sjællandsprogrammet
Med denne tredje ansøgningsrunde har Vækstforum behandlet i alt 22
ansøgninger under Sjællandsprogrammet under bekendtgørelsen om natur- og
miljøprojekter, netværksordningen og under bekendtgørelsen om udvikling og
demonstration vedrørende det primære jordforbrug og vedrørende
forarbejdning i fødevaresektoren. Af de 22 ansøgninger er de 19 natur- og
miljøprojekter. Derudover er der til NaturErhvervstyrelsen indsendt i alt ni
projekter under LAG-bekendtgørelsen, som ifølge proceduren ikke skal
godkendes af Vækstforum. Ingen af projekterne har endnu modtaget afgørelse
om støtte fra NaturErhvervstyrelsen.
Med Vækstforums godkendelse af vedlagte ansøgninger, vil der samlet være
indstillet projekter til Sjællandsprogrammet for 6.705.118 kr. ud af den
samlede beløbsramme på i alt 55 mio. kr. Derudover er der (pr. 1. august 2012)
indsendt ansøgninger under LAG-bekendtgørelsen for i alt 5.969.510 kr.,
således at den samlede ansøgte sum under Sjællandsprogrammet er
12.674.628 kr. Den samlede budgetramme for Sjællandsprogrammet er på i alt
55.200.000 kr.
I sommeren og efteråret 2012 vil det blive afklaret, hvordan evt. uforbrugte
midler under Sjællandsprogrammet skal fordeles med henblik på at sikre en så
stor udnyttelse af midlerne som muligt. I august gør de kommunale tovholdere
for Sjællandprogrammet status for kommende projekter og kan komme med
ønsker til forbrug af evt. overskydende midler, og der afholdes statusmøde for
tovholderne. Efterfølgende forelægger programgruppen forslag til fordeling af
overskydende midler til politisk behandling. Der påregnes en afklaring i
slutningen af 2012.
Programperioden udløber i 2013, og sidste frist for ansøgninger til behandling
i Vækstforum vil være i foråret 2013. Ansøgninger under LAG-bekendtgørelsen
har sidste frist den 1. juli 2013.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
60.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”§ 3 overdrev ved Madesø”.
2. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
211.750 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Ørnebjerg”.
3. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
25.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Køge Kommune til projektet
”Fugletårn ved Ølsemagle Revle”.
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4. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
78.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Køge Kommune til projektet
”Vådområde ved Gl. Køgegaard”.
5. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
85.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Køge Kommune til projektet
”Vådområde ved Svenstrup Gods”.
6. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
65.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Køge Kommune til projektet
”Pleje og formidling af gravhøje i Køge Nord”.
7. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
288.750 kr. fra Sjællandsprogrammet til Slagelse Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land på
Oldenberg i Slagelse Kommune”.
8. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 75.525
kr. fra Sjællandsprogrammet til Slagelse Kommune til projektet
”Løgfrø Vandhuller – Lidsø Gods”.
9. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
116.250 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Bøndersvigengen”.
10. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
405.199 kr. fra Sjællandsprogrammet til Næstved Kommune til
projektet ”Bjørneklobekæmpelse i Næstved Kommune”.
11. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
946.550 kr. fra Sjællandsprogrammet til Vordingborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land i den
sydlige del af Vordingborg Kommune”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 14
Indstilling tiltrådt.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 14:
- Bilag Økonomioversigt Sjællandsprogrammet 2012
- Bilagsnotat § overdrev ved Madesø
- Bilagsnotat Ørnebjerg
- Bilagsnotat Fugletårn ved Ølsemagle Revle
- Bilagsnotat Vådområde ved Gl. Kjøgegaard
- Bilagsnotat Vådområde ved Svenstrup Gods
- Bilagsnotat Pleje og formidling af gravhøje
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- Bilagsnotat Naturplejeprojekt Oldenbjerg
- Bilagsnotat Løgfrø vandhuller - Lidsø Gods
- Bilagsnotat Bøndersvigengen
- Bilagsnotat Bjørneklobekæmpelse i Næstved Kommune
- Bilagsnotat Naturplejeprojekt for dyr og levesteder Vordingborg
- Ansøgning § 3 overdrev ved Madesø
- Ansøgning Ørnebjerg
- Ansøgning Fugletårn ved Ølsemagle Revle
- Ansøgning Vådområde ved Gl. Kjøgegaard
- Ansøgning Vådområde ved Svenstrup Gods
- Ansøgning Pleje og formidling af gravhøje
- Ansøgning Naturplejeprojekt Oldenbjerg
- Ansøgning Løgfrø vandhuller - Lidsø Gods
- Ansøgning Bøndersvigengen
- Ansøgning Bjørneklobekæmpelse i Næstved Kommune
- Ansøgning Naturplejeprojekt for dyr og levesteder Vordingborg
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15. Opfølgning på tidligere beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1733686

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum
Sjælland tidligere har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedrørende
udvalgte reservationer og bevillinger.
Sagsfremstilling
”Psyciatric Research Innovation Lab” (PRIL)”
Vækstforum godkendte på møde den 8. februar 2012 ansøgning fra Slagelse
Kommune om medfinansiering af PRIL. Beslutningen om medfinansiering på
837.062 kr. til projektet blev truffet under forudsætning af anden ekstern
finansiering på 3.627.267 fra bl.a. Fornyelsesfonden. Da projektansøgningen
har fået afslag fra Fornyelsesfonden, og da ansøger ikke til dette møde har
fremsendt fornyet ansøgning med anden medfinansiering, er bevillingen
bortfaldet, og de 837.062 kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne tilbageført
tilskudsrammen.
”Norwin Wind Power produktion på Lolland” (reservation)
Vækstforum godkendte i møde den 12. oktober 2011, at der blev reserveret
2.245.550 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til etablering af virksomheden
Norwin Wind Power produktion på Lolland under forudsætning af, at der blev
fremsendt dokumentation for den nødvendige egenfinansiering samt i relation
til miljøtilladelser m.v.
I forbindelse med administrationens dialog med ansøger har ansøger blandt
andet oplyst, at man via udenlandske investorer har placeret produktionen af
vindmøller i de respektive lande, idet dette var investorernes krav for at man
ville investere i virksomheden. Andre produktionsmæssige overvejelser med
beliggenhed i DK/Lolland førte ikke frem til en revideret ansøgning eller
yderligere tilbagemeldinger fra ansøger inden for de seks måneder, som
Vækstforum har sat som frist for igangsættelse af projekterne. Den tidligere
godkendte bevilling på 2.245.550 kr. er tilbageført til tilskudsrammen for
Regionalfonden.
”Copenhagen Cleantech Cluster”
Vækstforum godkendte i møde den 19. maj 2009, at der blev bevilget
13.503.106 kr. fra de regionale udviklingsmidler til projekt ”Copenhagen
Cleantech Cluster”, til medfinansiering af projektet med Region Hovedstaden.
Udover ovennævnte beløb finansieres projektet af en større EU-bevilling fra
Regionalfonden, Mål 2. I forbindelse med efterfølgende tilpasning af
projektbudgettet blandt andet med baggrund i gældende EU-regnskabsregler
samt drøftelser med Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity blev det
endelige tilskudsbeløb fra Region Sjælland, fastsat til 12.101.565 kr.
Ændringen har ikke bevirket ændringer i projektets samlede aktiviteter.
Som en konsekvens af ovenstående, har administrationen tilbageført 1.401.541
kr. til tilskudsrammen for regionale udviklingsmidler.
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”Klar til nye muligheder” (tidligere ”Klar til Femern Bælt 2012”)
Vækstforum er orienteret om projektets udfordringer i møde den 8. februar
2012. Administrationen har siden fulgt projektet tættere ved hjemkaldelse af
månedsvise økonomirapporter samt afholdt opfølgningsmøde med projektet.
Projektet har udfordringer med at skaffe den nødvendige
deltagermedfinansiering og har en vigende efterspørgsel og tilslutning til de
udbudte aktiviteter.
De indtil nu modtagne opgørelser viser en moderat og gennemsnitlig udvikling
i deltagermedfinansieringen. Imidlertid forventer projektet et betydeligt antal
deltagere i 4. kvartal 2012 (udbud af kurser til ”medarbejdere”) og derved en
stigning i deltagermedfinansieringen. I seneste opgørelse pr. ultimo juli 2012
udgør manglende deltagermedfinansiering ca. 1,7 mio. kr. Ses der på det
samlede budget for 2012 vil der være en reel risiko for en manglende
medfinansiering på ca. 2,0 mio. kr.
Det er administrationens vurdering, at der er en potentiel risiko for, at
tilslutningen til kurserne i 4. kvartal vil være vigende og mindre end
analyseberegningerne fra projektet forventer. Hvis dette bliver tilfældet, vil
den nødvendige stigning i deltagermedfinansiering ikke opnås. Ud fra de
foreliggende beregninger, som relaterer sig til ”partnerskabs-aftaler med
virksomheder” og ikke egentlige tilmeldte deltagere, vil de kommende
økonomi-indrapporteringer give et bedre billede af, om
deltagermedfinansieringen udviser den nødvendige udvikling.
”Metoder til aerodynamiske og aeroakustiske målinger på vingesektioner”
(”Vindtunnel på Forskningscenter Risø”) (reservation)
Vækstforum godkendte i møde den 16. maj 2012, at der blev bevilget
4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt maks.
10.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til projektet. I relation til tilskuddet
fra Regionalfonden blev administrationen bemyndiget til at indstille det
endelige beløb til Erhvervsstyrelsen.
Bevillingstilsagn i relation til bevilling af 4.000.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler er udsendt. For så vidt angår tilskuddet fra
Regionalfonden har administrationen været i løbende dialog med ansøger for
udfærdigelse af endelig ansøgning. Projektet er medio august indstillet til
tilsagn i Erhvervsstyrelsen. På grund af program-mæssige forhold, herunder
statsstøtte-, og EU-regnskabsregler m.m er projektet indstillet til et
Regionalfondstilskud på 7.020.145 kr.
”Poseidon – testanlæg med kombineret vind- og bølgeenergi suppleret med
sol” (reservation)
Vækstforum godkendte i møde den 16. maj 2012, at administrationen blev
bemyndiget til inden for et rammebeløb på maks. 5.000.000 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2, at indstille det endelige beløb til Erhvervsstyrelsen.
Vækstforums godkendelse skete ”under forudsætning af, at der kan opnås
anden medfinansiering”, idet der på dette tidspunkt var modtaget meddelelse
om, at projektet havde fået afslag om bevilling fra Fornyelsesfonden.
Efterfølgende har projektet oplyst, at de har fået mulighed for at genfremsende
en revideret ansøgning til Fornyelsesfonden, som forventes behandlet i
begyndelsen af september 2012. En given bevilling fra Fornyelsesfonden er
betinget af, at der er regional medfinansiering svarende til 15% af
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projektbudgettet. Denne medfinansiering finansieres af ovenstående
rammebeløb, med et forventet beløb på ca. 3.500.000 kr. Såfremt projektet
skulle få afslag på ny, er det aftalt med ansøger, at der fremsendes en separat
og evt. mindre Regionalfondsansøgning som alene finansieres inden for
rammebeløbet på 5.000.000 kr. fra Regionalfonden.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 15
Vækstforum blev orienteret.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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16. Gensidig orientering
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1775040

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner, herunder
turismeindsatsen, sommerens folkemøde på Bornholm, Grøn Komités
arbejde, en ny OECD-analyse om Region Sjælland samt en mobil-app om
fødevarer.
Sagsfremstilling
Folkemødet på Bornholm
11 medlemmer fra Vækstforum Sjælland deltog i folkemødet på Bornholm den
15. juni 2012. Med fly fra Kastrup til Bornholm samme dag var det et relativt
tætpakket program. Medlemmerne overværede lancering af Danmarks
Vækstråds anbefalinger vedr. Danmark som produktionsland og efterfølgende
debat. Bornholms Vækstforum indbød alle vækstfora til debat om ”Hvordan
skaber vi vækst i hele Danmark?” Vækstforum Sjællands medlemmer havde
også til i løbet af dagen til at opleve folkemødet på egen hånd.
Status på turismeindsatsen
Der har siden Vækstforums møde den 16. maj 2012 været fokus på både
markedsføring og produktudvikling.
Markedsføring
Østdansk Turisme ser på muligheden for at udvikle et projekt om
markedsføring i samarbejde med kommunerne. På denne baggrund er der
indsendt en ansøgning til Vækstforum, som er behandlet på
forberedelsessekretariatets møde den 21. august 2012. Østdansk Turisme har
ligeledes været aktive for vikingetemaet skal sælge Danmark under OL i
London.
Produktudvikling
I store dele af turismesektoren har der har været stor opmærksomhed på den
konkurrenceudsatte pulje, hvor der har været fokus på udvikling af
kystturismen. Der er blevet tildelt midler til et projekt om cykelturisme, hvor
Østdansk Turisme er partnere i forhold til Berlin-København ruten.
Ligeledes er det lykkes at geare de 3 mio. kr., som Vækstforum har afsat til
oprettelse af Videncenter for kystturisme i Hvidesande. Her har regionen fået
mulighed for at udvikle et demonstrationsprojekt, hvor der er sat fokus på
udvikling af kystturismevirksomheder med særligt fokus på kulturhistoriske
institutioner. Dette demonstrationsprojekt vil blive gennemført af Østdansk
Turisme med RUC som samarbejdspartner.
Guldborgsund Kommune er også med i et projekt om genopdagelsen af
badebyen ved Marienlyst. Visit Nordjylland har været ansøger på projektet,
som går på tværs af hele Danmark.
Grøn Komite
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På det første komitémøde blev en fokusgruppen om intelligent
energirenovering nedsat. Halvdelen af gruppen er medlemmer af Grøn
Komité, mens den anden halvdel er eksterne eksperter og videnspersoner på
området. Der er afholdt to møder i fokusgruppen, og der arbejdes lige nu
videre indenfor temaer omkring energirenoveringer af private boliger.
Temaet for den næste fokusgruppe har Grøn Komité bestemt til at være
bæredygtig transport i et smart city perspektiv. Der arbejdes lige nu for at
konkretisere de mulige spor, der kan arbejdes med indenfor dette tema frem
mod komitémødet i oktober 2012, hvor fokusgruppen skal nedsættes.
Grøn Komité har desuden fået en hjemmeside, som indeholder en lang række
informationer om komitéen og fokusgruppernes arbejde. Det er her
vidensdelingsdokumenter lægges ud og relevante nyheder indenfor det grønne
område forsøges samlet her. Se mere via dette link:
http://www.regionsjaelland.dk/GroenKomite.
Region Sjællands deltagelse i OECD analyse om vedvarende energi
Region Sjælland har deltaget som case-region i en større OECD-analyse, ”The
production of renewable energy as a regional devlopment policy in rural areas”
(på dansk ’Vedvarende energi som en del af udviklingspolitikken for
landdistrikter’). Analysen er næsten færdig, og i den forbindelse blev der den
14-15. juni 2012 afholdt en stor konference i OECD’s hovedkvarter i Paris. Ved
konferencen blev analysens konklusioner præsenteret, og Region Sjælland
deltog bl.a. med en tale fra regionsrådsmedlem Eva Levinsen om Region
Sjællands politik indenfor det grønne område.
Formålet med analysen er at illustrere de muligheder, der ligger i at
iværksætte vedvarende energiinitiativer i landdistrikterne, og både bruge dem
som et redskab i den regionale udviklingspolitik, og til at sikre en generel grøn
omstilling af energisektoren. Region Sjælland har deltaget ved at afholde et todages besøg for OECD, herunder forskere i sommeren 2011. Her var der bl.a.
besøg ved diverse energiaktiviteter på Lolland samt givet oplæg fra regionale
og nationale aktører på energiområdet. Herudover har administrationen stået
til rådighed ved indrapportering af et bredt sæt af data om Region Sjælland til
brug for udarbejdelse af analysen. Vedlagt er en opsummering af de vigtigste
konklusioner fra kapitlet om Region Sjælland, samt selve kapiteludkastet. Hele
rapporten forventes endeligt publiceret medio september 2012 og kan
rekvireres via OECD’s hjemmeside, www.oecd.org eller ved henvendelse til
administrationen.
App om fødevarer
Madkulturen har taget initiativ til et samarbejdsprojekt om en ny applikation
til mobiltelefoner, som skal skabe en landsdækkende og samlet indgang til
kvalitetsfødevareproducenter i Danmark. En applikation eller ”app” er et
program til fx mobil-telefon eller iPad, der tjener et brugerformål (modsat et
styresystem).
Synliggørelsen af lokale fødevareproducenter har god sammenhæng med de
regionale fødevaresatsningers fokus på at styrke erhvervsmæssige potentialer i
regionale kvalitetsfødevarer. Et samspil mellem de regionale
fødevaresatsninger og Madkulturens igangværende arbejde med at udvikle en
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app, som synliggør de mindre lokale fødevareproducenter, vil skabe konkret
sammenhæng mellem nationale og regionale fødevareinitiativer.
På denne baggrund vil administrationen gå ind i projektet med en symbolsk
støtte på ca. 25.000 kr. Det forventes, at de øvrige regioner i Danmark vil gøre
det samme. Ud over regionerne og Madkulturen er Zonen for Madkultur,
VisitDenmark og Smagen af Danmark med i projektet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 16
Vækstforum blev orienteret.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 16:
- OECD analyse, kapiteludkast
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17. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1733688

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012,
pkt. 17
Det blev nævnt, at det er meget vanskeligt for regionens virksomheder at
komme i dialog med bankerne om kreditgivning. Forskellige muligheder for at
sætte yderligere fokus på problemet blev drøftet.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen , Finansrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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