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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1774875

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum Sjælland godkender
dagsordenen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 1
Dagsordnen godkendes, dog således at punkt 2 udgår.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Opfølgning på mødet med by-, bolig- og
landdistrikstministeren
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895978

Resume
Sagsfremstilling
Forud for Vækstforums møde afholdtes temamøde med Minister for by, bolig
og landdistrikter Carsten Hansen om Vækstforums arbejde med yderområder
og Femern-perspektiverne.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter evt. behov for
opfølgning på mødet med landdistriktsministeren.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 2
Punktet udgik, da ministeren meldte afbud til mødet med Vækstforum.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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3. Mødeplan 2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895976

Resume
Administrationen fremlægger forslag til Vækstforums mødeplan 2013.
Sagsfremstilling
Her fremlægges forslag til Vækstforum Sjællands mødeplan 2013.
Mødeplanen indeholder datoer for Vækstforums møder, seminar og
konference og de møder i forberedelsessekretariatet, hvor Vækstforums
dagsorden forberedes. Mødeplanen er lagt under hensyn til følgende forhold:
 Mødeplanen fastlægges for et år ad gangen, og under hensyn til
Regionsrådets mødeplan, da der bør sikres en så kort som mulig samlet
sagsbehandlingstid for erhvervsudviklingsaktiviteter.
 Vækstforum mødes fire gange årligt. Møderne afholdes kl. 10-15 inkl.
frokost og evt. oplæg eller temadrøftelser. Møderne foregår som
udgangspunkt i Regionshuset. Efter aftale dog hos en af parterne eller
hos en samarbejdspartner.
 Vækstforum afholder en årlig, tilbagevendende regionalpolitisk
vækstkonference. Konferencens formål er at være mødestedet for
aktører i regionen, som arbejder med erhvervsfremme. Konferencen
inviterer til dialog og informerer om resultaterne fra indsatsen.
Konference afholdes primo maj.
 Vækstforum afholder i forbindelse med et af sine møder et seminar
med en overnatning. Hensigten er at give Vækstforum mulighed for at
tage aktuelle temaer op, som kræver yderligere politiske drøftelser.
 Mødet efter nytår skal placeres inden 1. marts af hensyn til en statslig
ansøgningsfrist i Sjællandsprogrammet.
 Mødet efter sommerferien skal placeres inden 1. september af hensyn
til en statslig ansøgningsfrist i Sjællandsprogrammet.
Vækstforums møder i 2013 foreslås placeret således:
 Onsdag den 6. februar kl. 10-13
 Vækstkonference mandag den 6. maj (er fastlagt)
 Onsdag den 8. maj
 Mandag-tirsdag den 19. -20. august (et døgn fra frokost til frokost)
 Mandag den 9. december
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen for 2013 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
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Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 3
Mødeplanen sendes tilbage til administrationen med henblik på, at der findes
en løsning, der i højere grad tager højde for KL-møder og det halvår, hvor der
er kommunal- og regionalvalg. Mødekalenderen godkendes herefter af
forberedelsessekretariatet.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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4. Godkendelse af handlingsplan 2013-2014
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895980

Resume
Vækstforum skal godkende handlingsplan for 2013-2014. Samtidig
godkendes de foreslåede aktiviteter, som fremgår af handlingsplanen og
igangsættes i 2013. Handlingsplanen er udarbejdet på basis af den fremlagte
synopsis og Vækstforums kommentarer på møde den 6. september 2012.
Sagsfremstilling
En synopsis for Handlingsplan 2013-2014 blev behandlet i Vækstforum den 6.
september 2012. Udgangspunktet er, at dette er den sidste handlingsplan i
strategiperioden. Den skal sikre kontinuitet i indsatsen og gennemførelse af
aktiviteter, som opfylder strategiens målsætninger og prioriteringer. Den skal
også ses i sammenhæng med Nyt erhvervspolitisk fokus og ønsket om at
komme tæt på virksomhederne. Og der skal være fokus på opfølgning og effekt
af den tidligere indsats og på nye aktiviteter. Handlingsplanen skal bidrage til
samarbejde over regionsgrænser og relevant medspil i nationale satsninger.
Vækstforum bemærkede, at der var behov for prioritering mellem de mange
beskrevne aktivitetsmuligheder i synopsen. På den baggrund er vedlagte
handlingsplan udarbejdet.
I 2013 er der fokus på at komme tættere på virksomhederne og arbejde med de
erhvervsmæssige styrkepositioner. De aktiviteter der igangsættes er:
 Copenhagen Cleantech Cluster – vækst og værdi Region Sjælland
 Mindre CO 2 – mere værdi i regionens SMV’er
 Fra test og demonstration til ny cleantechproduktion
 Stærkere kompetencer og knowhow til vindindustriens
underleverandører
 Foodbest/FoodKIC
 Regionens egen rolle i udvikling af regionale kvalitetsfødevarer
 Videreudvikling af ideer til sundheds- og velfærdsinnovation
 Fremme arbejdet med velfærdsinnovation i kommunerne
 Innovation via ledelse
 Entreprenørskab ind i efter- og videreuddannelsestilbud
De aktiviteter der igangsættes i 2014 ligger inden for følgende fokusområder:
 Virksomhedernes internationalisering
 Produktivitet og teknologi
 Regionen som bindeled – Regionen mellem metropolerne
Med Handlingsplanen godkendes samtidig igangsættelse af aktiviteter i 2013,
som beskrevet. Den konkrete udmøntning sker i samarbejde med de relevante
aktører, så der opnås stærke hold omkring aktiviteterne med henblik på effekt
i de enkelte virksomheder. Parallelt arbejdes videre med konkretisering af
aktiviteter i 2014 med henblik på, at aktiviteter kan godkendes på
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Vækstforums sidste møde i 2013. På Vækstforums møder i 2013 og 2014 bliver
der løbende orienteret om de igangsatte aktiviteter.
Tæt på virksomhederne i 2013
Udover at de aktiviteter, som igangsættes i 2013 vil være tæt på
virksomhederne, vil administrationen udvikle sin arbejdsform for at komme
tættere på virksomhederne. Det kan fx ske ved at invitere virksomheder til
dialog om specifikke emner, inddrage virksomheder i projektudvikling,
etablering af advisory boards inden for specifikke felter mv. Det vil ske i dialog
med andre erhvervsfremmeaktører.
Formålet er at få opdateret viden og indsigt i virksomhedernes muligheder og
udfordringer samt input til, hvilke tiltag der vil gøre gavn i virksomhederne.
Denne viden og indsigt kommer i høj grad fra virksomhederne, som har
mulighederne og problemstillingerne tæt på i deres daglige arbejde.
Samtidig foreslås det, at Ekspertpanel for innovation nedlægges. Det blev
etableret af Vækstforum Sjælland i 2007 for at sikre, at Vækstforums arbejde
var tidssvarende i forhold til innovation og for at inspirere udvikling og
udmøntning af den regionale erhvervspolitik med anvendelse af de bedste
metoder og værktøjer.
Ekspertpanelet for innovation har ydet en værdifuld indsats og har bl.a.
styrket igangsættelsen af initiativer inden for brugerdrevet innovation, været
bagmænd for innovationsåret 2010 og sat fokus på offentlig-privat innovation.
Ekspertpanelet har gennemført en række besøg på virksomheder og
institutioner i regionen for at identificere aktuelle behov og inddrage de bedste
løsninger i det videre arbejde. Ekspertpanel består af virksomhedsledere og
personer fra videninstitutioner, foreninger og erhvervsfremmeaktører.
Det forventes, at de nye dialogformer med virksomheder i høj grad vil dække
Ekspertpanelets funktion og samtidig give Vækstforum et mere præcist billede
af regionale virksomheders aktuelle udfordringer og behov.
Økonomi
Handlingsplanens aktiviteter skal gennemføres af de midler som Vækstforum
har indstillingsret til jf. budgettet i økonomisagen, med gearing fra relevante
lokale, nationale og internationale finansieringskilder.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Handlingsplan 2013-2014 godkendes
2. Administrationen etablerer dialog med virksomheder som beskrevet
3. Ekspertpanel for innovation nedlægges med udgangen af 2012.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 4
Indstillingen blev tiltrådt med de bemærkninger, som Vækstforum havde til
handlingsplanens implementering. Administrationen har noteret
bemærkningerne til det videre arbejde.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 4:
- Udkast til Handlingsplan 2013-2014

-9-

5. Godkendelse af Femern Bælt-aktiviteter
2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895973

Resume
Region Sjællands samarbejdsaftale med Femern Belt Development udløber i
2012. Vækstforum besluttede i møde den 6. september 2012 at anmode
Femern Belt Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity om at
udarbejde et forslag til, hvordan Femern Bælt-aktiviteterne 2013 kan løses.
De tre parter har fremsendt et forslag.
Sagsfremstilling
Region Sjællands samarbejdsaftale med Femern Belt Development udløber i
2012. Vækstforum besluttede i møde den 6. september 2012:
”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.”
Femern Belt Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity har
været i løbende dialog med administrationen og udarbejdet vedlagte
opgavebeskrivelse, dels i en handlings- og aktivitetsplan, dels i en strategisk
ramme for samarbejdet.
En tidligere version af opgavebeskrivelsen har været drøftet i
forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland.
Aktivitets- og handlingsplan for 2013 beskriver, hvordan parterne tænker
samarbejdet organiseret, herunder hvordan midlerne er fordelt mellem
parterne, jf. ovenstående beslutning fra Vækstforum den 6. september 2012.
Parterne foreslår følgende indsatsfelterne:
 Erhvervs- og kompetenceudvikling
 Turisme
 Lokalisering
 Integration og barrierenedbrydning
 Interessevaretagelse og kommunikation
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Den strategiske ramme beskriver aktiviteterne mere uddybende.
Opgavebeskrivelsen tager udgangspunkt i det udarbejdede oplæg fra
Vækstforums seneste møde, Vækstforums erhvervudviklingsstrategi, den
regionale udviklingsstrategi og de kommende handlingsplaner for begge.
Indsatsen skal medvirke til at:
 Udvikle netværkssamarbejder mellem virksomheder i Region Sjælland
mhp. at de kan høste erfaringer på Femern Bælt projektet, som senere
kan anvendes på det globale marked.
 Sikre en forankring af den specialiserede viden og teknologi i
virksomhederne, som vil blive anvendt på Femern Bælt projektet mhp.
at kunne styrke innovationen i virksomhederne, og dermed skabe en
bredere platform for virksomhedernes eksportaktiviteter.
 Gennemføre en fokuseret opkvalificering af medarbejdere i
virksomhederne målrettet Femern Bælt projektet, samt skabe
forudsætninger for at ledige opkvalificeres sideløbende. Sikre at danske
lønmodtagere kan konkurrere på lige vilkår med udenlandsk
arbejdskraft.
 Videreudvikle top- og mellemlederuddannelser for virksomhederne i
Region Sjælland, gennemføre rådgivningsforløb i strategi og
forretningsudvikling.
 Medvirke til at tiltrække nye virksomheder til Region Sjælland på kort
og mellemlang sigt. Sikre lokalisering af videnstunge virksomheder og
højt specialiseret arbejdskraft (bosætning).
 Vedligeholde kommunikationsindsatsen mhp. at mobilisere
virksomheder, medarbejdere og borgere til at udnytte mulighederne for
vækst og beskæftigelse i Femern Bælt projektet.
 Udvikle det grænseoverskridende samarbejde ift. Tyskland og Sverige,
samt medvirke til at nedbryde barrierer for uddannelse,
arbejdsmarked, tjenesteydelser og bosætning.
 Udvikle det mellemfolkelige samarbejde på tværs af Femern Bælt.
 Sikre en så stor ekstern medfinansiering og gearing af Vækstforums
midler ift. iværksættelse af nye aktiviteter og projekter, som muligt.
Effektmåling
Vækstforum lagde i mødet den 6. september 2012 vægt på, at der arbejdes
detaljeret med opfølgning på de aktiviteter, de tre parter sætter i gang. Der er
beskrevet resultatmål og forventede effekter for de enkelte aktiviteter.
Administrationen vil, i tråd med forberedelsessekretariatets ønske, i dialog
med parterne arbejde videre med, hvordan der måles på indsatsen i takt med
at den den regionale/nationale effektmålingsmodel udvikles. Det kan betyde,
at nogle effektmål tilpasses undervejs.
Tidsplan
 Den 28. november 2012 indstiller Vækstforum beslutning i sagen til
Regionsrådet.
 Den 17. december 2012 tager Forretningsudvalget i Region Sjælland
stilling til Vækstforums indstilling.
 Den 10. januar 2013 tager Regionsrådet stilling til sagen.
 Den 11. januar 2013 får aktørerne besked om den politiske beslutning.
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Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at
opgavebeskrivelsen vedr. Femern Bælt-aktiviteterne 2013 godkendes, således
at der bevilges 4,5 mio. kr. til formålet til Femern Belt Development som
juridisk repræsentant for de tre parter. Midlerne er i møde i Regionsrådet den
27. september 2012 reserveret fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2012.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 5
Indstilling tiltrådt.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 5:
- Strategisk ramme 2013 FINAL.pdf
- Handlings- og aktivitetsplan 2013 FINAL.pdf

- 12 -

6. Godkendelse af national klyngestrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895698

Resume
Der er udarbejdet en Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og
netværksindsats. Strategien er udarbejdet i et fællesskab mellem fire
ministerier og de seks vækstfora. Den skal fremme vækst og innovation
igennem koordinering af indsatsen på tværs af regionerne og ministerierne.
Vækstforum Sjælland skal beslutte, om forummet vil godkende strategien.
Sagsfremstilling
Som en del af de regionale vækstforas samarbejdsaftale med Rådet for
Teknologi og Innovation fra 2011-2013 og de regionale
vækstpartnerskabsaftaler er der blevet udarbejdet en National strategi for
samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats, herefter klyngestrategi.
Strategien skaber en samlet koordinering af klynge- og netværksindsatsen på
tværs af regioner og ministerier i forhold til etablering, udvikling,
internationalisering og professionalisering af klynger og netværk.
Uddannelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for by,
bolig og landdistrikter samt Udenrigsministeriet har indgået i udarbejdelsen af
strategien. Herudover har de seks vækstforas sekretariater været
repræsenteret i arbejdsgruppen.
Formået med strategien er at styrke vækst og hjælpe virksomhederne til
hurtigere at kunne skabe innovationer og kommercielle succeser samt etablere
offentlige og private samarbejder, der kan bidrage med innovative løsninger på
samfundets udfordringer.
Strategien består af tre hovedinitiativer:
 For det første oprettes der et administrativt nationalt forum bestående
af repræsentanter fra de fire ministerier og de seks
vækstforumsekretariater. Forummet skal sikre sammenhæng og
synergi mellem det lokale, regionale og statslige niveau.
 For det andet igangsættes en indsats for at professionalisere og
dygtiggøre de danske klyngeorganisationer.
 Endelig skal klyngernes internationale aktiviteter styrkes. Dette sker
gennem et intensiveret samarbejde med udenlandske klynger, bl.a. i
vores nærmarkeder i Norden, Baltikum og Nordeuropa, i de danske
innovationscentre i verden samt øvrige danske repræsentationscentre.
Den nye klyngestrategi støtter op om flere af Vækstforum Sjællands
indsatsområder. Således bidrager den til innovation og internationalisering i
regionens virksomheder samt de konkrete målsætninger inden for
markedspositionering, eksport og vækst inden for styrkepositionerne.
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Ofte har flere regioner de samme indsatsområder, men er karakteriseret ved
bestemte specialiseringer. Koordination og samarbejde om netværk og klynger
skal styrke de fælles områder. De aktuelle samarbejder omkring fødevarer
mellem Region Sjælland og Region Nordjylland, og OPI-LAB på tværs af alle
regioner er gode eksempler på synergier ved koordination og samarbejde. Et
tredje godt eksempel er samarbejdet om miljø i regi af Copenhagen Cleantech
Cluster, som er et samarbejde mellem Regionerne Hovedstaden, Skåne og
Sjælland.
Region Sjælland har ikke mange egentlige klynger, men en del virksomheder
er en del af nationale klynger og tværregionale klynger. Strategien omfatter
også netværk, platforme og øvrige organisationsformer, hvor forskellige
aktører som erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner, virksomheder
og offentlige institutioner samarbejder mod fælles mål. Strategien vil tilbyde
kompetenceudvikling for at professionalisere og dygtiggøre de sekretariater,
som betjener klyngerne og netværkerne. Med Vækstforums ønske om at
igangsætte færre, men større aktiviteter, kan professionaliseringen af
netværkene og klyngerne vise sig at skabe bedre resultater.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Vækstforum godkender National strategi for
samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 6
Indstilling tiltrådt, idet det samtidigt blev foreslået, at der kommer
virksomhedsrepræsentanter med i det udvalgsarbejde, der beskrives.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 6:
- Udkast: Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
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7. Orientering om Nyt Ajour - fokus på
resultater og effekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895981

Resume
Til dette møde er foretaget en relancering af Ajour. Der vil nu i endnu højere
grad være fokus på, at præsentere resultater af den regionale
erhvervsudviklingsindsats. Ajour vil samtidig fortsat levere en skarp og
kvalificeret overvågning af lokale og regionale vilkår for vækst
Der gives desuden en kort status for effektmodellen, som Vækstforum blev
orienteret om på døgnseminaret den 5.-6. september.
Sagsfremstilling
Ved Vækstforums seneste møde blev Ajour lanceret med en ny opsætning.
Denne linje er nu viderebygget i form af et mere fokuseret indhold iklædt ny
grafik og layout. Ajour har i dette nummer særligt fokus på uddannelse og
kompetencer.
Med den nye Handlingsplan for 2013-2014, vil Ajour fremover være garant for
en skarpere og mere kvalificeret opfølgning på implementering af strategi og
handlingsplaner. På den måde skal vækstforums medlemmer og regionens
øvrige udviklingsaktører, tydeligere kunne se tråden i
erhvervsudviklingsindsatsen og hvilke resultater der løbende kommer ud af de
strategiske satsninger. Samtidig henvises til den faste sag om opfølgning på
tidligere beslutning, som ligeledes giver status for implementering af strategi
og handlingsplan.
En af måderne hvorpå Ajour stiller mere skarpt på resultater, er ved at fortælle
relevante og aktuelle casehistorier fra Vækstforums aktiviteter. Samtidig er der
nu tale om et mere aktivt politisk strategisk magasin, som indeholder
nationale perspektiver på den sjællandske udviklingsindsats. Dertil kommer et
opdateret statistisk grundlag, som bl.a. er suppleret med input fra Væksthus
Sjælland. Endelig præsenteres nogle friske markeringer fra eksperter og
nøgleaktører, som spiller en vigtig rolle for den regionale erhvervsudvikling.
Konkret giver det nye Ajour følgende til Vækstforum:
 Et konkret og veldokumenteret grundlag at træffe beslutninger ud
fra
 Overblik over de vigtigste strømpile og fremadrettede anbefalinger
 Overblik over effekten af Vækstforums indsatser og tydeliggørelse
af best practice
 National positionering og fremhævelse af regionale succeser
For at sikrer et mere strategisk og politisk indhold, så indeholder Ajour også
en replik fra Vækstforums formand med klare budskaber i henhold til de
resultater og effekter, som Vækstforum har medvirket til at skabe.
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Dette nummer af Ajour
I dette Ajour kan man bl.a. læse om, hvad der er kommet ud af en øget
fokusering på opkvalificering af medarbejdere og om udbyttet af den regionale
videnmedarbejderindsats. Videnmedarbjderindsatsen har bl.a. betydet, at
mange af regionens små og mellemstore virksomheder har ansat personer med
en lang videregående uddannelse. Desuden vil man kunne læse om de
arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af kommende års
infrastrukturinvesteringer.
Ajour sendes til Vækstforum i en elektronisk version og vil derudover blive
distribueret til relevante parter i form af erhvervsfremmeaktører,
folketingspolitikere og uddannelsesinstitutioner.
Fokus på resultater og effekter
Som led i opgraderingen af Ajour sættes der fremover mere fokus på at
dokumentere resultater og effekter fra Vækstforums strategiske indsats. Dette
sker i form af en national og regional effektmodel.
Den nationale model måler konkret på de virksomheder og personer, som
bliver indrapporteret via projekterne.
Den regionale effektmodel vil arbejde ud fra tre niveauer: 1) et regionalt- og
samfundsøkonomisk, 2) et projektnært og 3) et virksomhedsorienteret.
Udover input fra den nationale model vil den også omfatte ”bløde” og mindre
målbare målsætninger, som er formuleret i projekterne. Bl.a. er det væsentligt
at kunne sandsynliggøre langsigtede og til dels afledte effekter af
udviklingsindsatsen.
Effektmodellen vil forudsætte et større administrativt kendskab til de enkelte
indsatser, og derfor vil der også blive et fortsat styrket fagligt samarbejde
mellem administration og projektholdere. Heri ligger også, at
administrationen vil dokumentere, at aktiviteterne er gennemført som
forudsat, og at alle ændringer og tilpasninger er aftalt.
Synliggørelse af resultater og effekter for virksomheder
Ligesom Vækstforums aktiviteter og administrationens arbejdsform i 2013 vil
kommunikationsindsatsen også have fokus på at komme tættere på
virksomhederne i regionen. Den presseindsats som gennemføres i forlængelse
af opfølgningsarbejdet og Ajour tilrettelægges, så den blive relevant for
virksomhederne. Derudover vil Kompetencefabrikken blive inddraget i at
understøtte erhvervsfremmeaktørerne i at formidle relevante tilbud til
virksomhederne i det omfang det er muligt.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum orienteres om nyt Ajour
og arbejdet med den regionale effektmodel.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 7
Vækstforum blev orienteret.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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8. Orientering om nyt erhvervspolitisk fokus
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895982

Resume
Vækstforum drøftede på mødet den 6. september 2012 behovet for et nyt
erhvervspolitisk fokus. Aktiviteterne skal tættere på virksomhederne og have
effekt på vækst og beskæftigelse. Der skal mere fokus på indholdet i og
effekterne af aktiviteterne, herunder en tilpasning af kontraktsamarbejderne
med regionale aktører.
Sagsfremstilling
Vækstforum drøftede oplægget til Nyt erhvervspolitisk fokus på mødet den 6.
september 2012.
Oplægget pegede bl.a. på følgende:
 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 bidrager til at udvikle et mere intensivt
samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne
 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
Som led i nyt erhvervspolitisk fokus gennemføres en dialog med Vækstforums
kontraktholdere med henblik på en tilpasning af samarbejdsformen.
Der blev afholdt et fælles møde med kontraktholderne den 15. november 2012
med formandens deltagelse. Der var enighed blandt parterne om, at der skal
tænkes i nye baner, hvad angår fælles fremadrettede aktiviteter. Flere
aktiviteter blev drøftet. Ind til videre kan de kategoriseres i tre overordnede
temaer: 1) Tiltrækning (kapital, turister, virksomheder, investeringer,
borgere), 2) Eksisterende virksomheder (bedre vilkår for virksomhederne, øget
produktivitet, værditilvækst), 3) Viden ud i virksomhederne (innovation,
videnmedarbejdere, samspil med universiteter).
Den videre dialog skal afdække, hvilke konkrete aktiviteter der er behov for
med henblik på at løse specifikke udfordringer i regionen, samt hvilke aktører
der bør indgå i et samarbejde omkring opgaveløsningen.
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Målet for processen er, at der til Vækstforums møde i maj 2013 kan
fremlægges et samlet bud på, hvilke opgaver der skal løses i samarbejde
mellem hvilke samarbejdspartnere i de kommende år. Heri indgår
aktiviteternes formål og forventede effekter, en plan for opgaveløsningen samt
fastlæggelse af samarbejds- og aftaleform.
Parallelt med denne dialog gennemføres en samlet løsning af Femern Bæltaktiviteter i 2013, og der skal trækkes på erfaringer om tilrettelæggelse af
opgaveløsningen herfra (se egen sag på dagsordenen).
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 8
Vækstforum blev orienteret og bemærkede, at Vækstforums parter inddrages i
arbejdet.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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9. Orientering om Danmarks Vækstråds
aktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1895984

Resume
Vækstforum Sjælland orienteres om relevante, aktuelle punkter fra
Danmarks Vækstråds dagsorden. Denne gang er der fokus på arbejdet med
den ny vækst- og erhvervspolitik, herunder vækstteams, den årlige
konkurrenceevne, den kommende innovationsstrategi, samt den kommende
EU-programperiode.
Sagsfremstilling
Regeringen arbejder i tiden med en række politikker, strategier og eftersyn,
som både vil få indflydelse på statslige og regionale ordninger i fremtiden. Det
gælder bl.a. den kommende vækst- og erhvervspolitik og vækstteams
herunder, innovationsstrategi, klyngestrategi, eftersyn og omlægning af
nationale puljer og programmer samt evaluering af kommunalreformen. På
sine to seneste møder den 13. september og den 8. november har Danmarks
Vækstråd drøftet dele af dette arbejde:
Regeringens ny erhvervs- og vækstpolitik samt vækstteams
Regeringen har etableret et ministerudvalg for ny erhvervs- og vækstpolitik,
som skal sikre en styrkelse af de generelle vækstvilkår og et eftersyn af
vækstvilkårene på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og
potentiale. I den anledning er der identificeret styrkepositioner og nedsat
såkaldte vækstteams, som skal komme med anbefalinger til, hvordan
vækstvilkårene kan styrkes indenfor hvert område.
Danmarks Vækstråd har på sine seneste møder drøftet oplæg fra:
 Vækstteam for det blå Danmark, som gav sine anbefalinger den 5.
oktober 2012.
 Vækstteam for kreative erhverv · design, som afleverede sine
anbefalinger den 7. november 2012.
 Vækstteam for sundheds- og velfærdsteknologi og vækstteam for vand, bio- & miljøløsninger, som gav deres anbefalinger den 15. november
2012.
I anbefalingerne fra vækstteam for vand-, bio- og miljøløsninger er det værd at
lægge mærke til, at der bl.a. lægges op til at etablere et nationalt program for
industriel symbiose. Region Sjælland, Kalundborg kommune og
symbiosesekretariatet er i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet og
Miljøministeriet om mulighederne. Parterne er interesseret i at etablere et
samarbejde på tværs af regionerne.
Se evt. mere om de syv vækstteams arbejde her:
http://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-ogkonkurrenceevne/vaekstteams
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Den årlige konkurrenceevneredegørelse
Danmarks Vækstråd har drøftet Danmarks konkurrenceevne i anledning af
regeringens "Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2012 – Danmark i
arbejde", som blev udgivet den 24. september 2012. Den udgør en del af
videngrundlaget for arbejdet med en offensiv erhvervs- og vækstpolitik og
gennemgår vilkårene for vækst og konkurrence i Danmark sammenlignet med
andre lande og gennemsnittet i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, Organisationen for økonomisk samarbejde og
udvikling).
Se i vedlagte bilag findes en beskrivelse af redegørelsen med vægt på
vækstvilkårene i Region Sjælland.
Se regeringens konkurrenceevneredegørelse her:
http://www.evm.dk/publikationer/2012/24-09-12-redegoerelse-om-vaekstog-konkurrenceenve-2012
Evaluering af det danske innovationssystem
Jævnfør regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” vil regeringen
udarbejde Danmarks første innovationsstrategi. Strategien har været varslet til
at udkomme i november 2012, men ventes nu tidligst ved årsskiftet. Som
indspil til arbejdet er der gennemført en international evaluering af det danske
forsknings- og innovationssystem.
Se i vedlagte bilag en uddybning af evalueringen og arbejdet med
innovationsstrategien.
Se evt. mere om arbejdet med innovationsstrategien her:
http://fivu.dk/nyheder/temaer/2012/innovationsstrategi
EU-fondenes anvendelse i Danmark 2014- 2020
Danmarks Vækstråd har drøftet et oplæg fra Europa-Kommissionen
vedrørende EU-fondenes anvendelse i Danmark 2014-2020. Rådet har på
baggrund heraf givet en udtalelse om den kommende programperiode. Se
orientering om den kommende programperiode i særskilt sag på denne
dagsorden.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 9
Vækstforum blev orienteret.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
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Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 9:
- Uddybning af emner behandlet i Danmarks Vækstråd
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10. Orientering om den kommende
strukturfondsperiode
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1910023

Resume
Vækstforum orienteres om rammer og proces for forberedelse af den
kommende EU-programperiode, særligt vedrørende de danske programmer
for Socialfonden og Regionalfonden. Erhvervsstyrelsen har bedt parterne om
input til, hvilke aktiviteter der bør gennemføres i den kommende periode,
samt hvordan snitflader og samarbejde bør være mellem fondene.
Sagsfremstilling
Europa-Kommissionen og medlemslandene er ved at forberede den næste
programperiode, der løber fra 2014 til 2020, begge år inklusive.
Programmeringsprocessen blev sat i gang i februar 2012 og vil fortsætte frem
til udgangen af 2013 med inddragelse af regionale, lokale og andre offentlige
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer m.fl. Det
tilstræbes, at udkast til en dansk partnerskabsaftale med kommissionen og
programmer kan sendes til Europa-Kommissionen i sommer 2013 med
henblik på godkendelse inden 1. halvår 2014. Der kan ikke iværksættes
aktiviteter før Europa-Kommissionen har godkendt partnerskabsaftalen og de
enkelte programmer.
Som et element i processen skal der udarbejdes strukturfondsprogrammer. I
Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der forhandler med Europa-Kommissionen
om udformningen af Regionalfonds- og Socialfondsprogrammerne.
Udgangspunktet for Vækstforums prioritering af projekter forventes fortsat at
skulle være den regionale erhvervsudviklingsstrategi. I lighed med denne
periode, skal projekter, for at være berettiget til medfinansiering fra
strukturfondene, både bidrage til at opfylde målene i Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi og ligge inden for rammerne af
strukturfondsprogrammerne.
Programmerne skal udformes, så de bidrager til at opfylde EU 2020strategien, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen i 2010. Strategiens
prioriteringer og mål er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
Europa-Kommissionen har udarbejdet 11 tematiske mål for at støtte op om EU
2020-strategien. Strukturfondsprogrammerne skal, indenfor bestemte
begrænsninger, prioriteres med udgangspunkt i et udvalg af disse mål:
1. Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation
2. Bedre adgang til og brug af og kvalitet i informations- og
kommunikationsteknologi
3. Styrke konkurrencedygtighed i små og mellemstore virksomheder
(smv’er), landbrugssektoren og fiskeri- og akvakultursektoren
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4. Støtte overgang til en økonomi med lavemission i alle sektorer
5. Fremme tilpasning til klimaforandring og risikoforebyggelse og styring
6. Beskyttelse af miljøet og fremme resurseeffektivitet
7. Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i
vigtige infrastruktur-net
8. Fremme beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens mobilitet
9. Fremme social integration og bekæmpelse af fattigdom
10. Investering i uddannelse, kvalifikationer og livslang læring
11. Styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektivitet i den offentlige
forvaltning.
Der er opsat nogle tekniske krav, som er beskrevet i vedlagte bilag.
Erhvervsstyrelsen orienterede på forberedelsessekretariatets møde den 9.
november 2012 om disse rammer for prioriteringen samt de danske
udfordringer, som de kommende programmer skal imødekomme. Samtidig
opfordrede Erhvervsstyrelsen parterne til inden for den næste måned (fra den
9. nov.) at fremsende eksempler på, hvilke aktiviteter man ønsker at sætte i
gang i den kommende strukturfondsperiode. Snitfladerne mellem fondene
(særligt landdistriktsfonden og strukturfondene) vil Erhvervsstyrelsen også
gerne have et bud på.
På den baggrund vil administrationen fremsende et input til Erhvervsstyrelsen
med udgangspunkt i følgende:
 De opstillede udfordringer findes også i Region Sjælland, og de fleste i
særlig grad. Der er behov for, at virksomhedernes produktivitet øges,
flere virksomheder bliver innovative og flere vækstiværksættere
udvikler sig til vækstiværksættere. Der er også behov for, at flere
gennemfører en ungdomsuddannelse henholdsvist en videregående
uddannelse, og at arbejdsstyrken opkvalificeres til virksomhedernes
behov for kvalificeret arbejdskraft. Endelig bør der være fokus på at
grøn vækst, hvor der findes stærke kompetencer i regionen.
 Vækstforum Sjællands igangværende indsats adresserer disse
udfordringer, og med oplægget til de kommende programmer, er der
god basis for, at denne indsats kan fortsættes og forstærkes, hvis der er
tilstrækkelige finansielle ressourcer til stede i programmerne.
 Et væsentligt fokusområde i den kommende periode vil være at arbejde
tættere på virksomhederne. Det vil derfor være væsentligt, at
programmerne også i den kommende periode muliggør en indsats i
forhold til alle erhvervssektorer og typer virksomheder. Herunder at
der er mulighed for at adressere både generelle vækstvilkår og
udvikling af regionale styrkepositioner. Samtidig skal der være
virkemidler som kan understøtte Region Sjællands særlige vækstvilkår
og virksomhedsstruktur.
 Programmerne bør også fortsat rumme mulighed for, at der kan
arbejdes med balanceret udvikling, under hensyntagen til de forskelle i
udviklingsvilkår, som findes indenfor regionerne.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at Vækstforum orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 10
Vækstforum blev orienteret.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 10:
- Teknisk beskrivelse af proces for planlægning af den kommende
strukturfondsperiode
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11. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1774878

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2013 for så vidt angår både EU’s strukturfondsmidler og de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Desuden præsenteres betydningen af Region
Sjællands budget 2013 med henblik på Vækstforums økonomi 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”. Desuden
præsenteres budget 2013 og dets betydning for den erhvervspolitiske indsats i
det kommende år.
Vækstforums samlede økonomi 2013
Danske kroner
Regionale erhvervsudviklingsmidler

Mål 2
Mål 2
Regionalfonden
Socialfonden
2007-2013
2007-2013
69.500.000
267.634.202
267.634.202

Budgetramme
(inkl.
øremærkede
midler 2013)
Hidtidige
58.453.092
245.061.842
bevillinger
Indstillinger til
5.288.144
488.400
bevilling 28.
november 2012
Ikke
9.555.964
22.083.960
disponeret
Vedlagt er en mere detaljeret økonomioversigt.

255.829.702
4.206.898
7.597.602

Budget 2013
Rammen for de regionale erhvervsudviklingsmidler afhænger af Regionsrådets
vedtagelse af budget for det kommende år. Nedenfor præsenteres midler afsat
til den erhvervspolitiske indsats i 2013.
Vækstforums budgetramme
64 mio. kr.
Grøn omstilling (øremærket)
2 mio. kr.
TIPS projekt (øremærket)
0,5 mio. kr.
Sundhedsinnovation (øremærket)
3 mio. kr.
Total
69,5 mio. kr.
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I Regionsrådets budgetaftale nævnes det, at indsatsen for vækst og
beskæftigelse skal styrkes med særligt fokus på grøn vækst. I den forbindelse
skal der fokuseres på virksomhederne og på aktiviteter, der fører til
kommercialisering. Endvidere opfordres Vækstforum til at arbejde for et nyt
erhvervspolitisk fokus i den regionale indsats for grøn vækst og beskæftigelse,
som udover fokus på virksomheder og kommercialisering, også indebærer en
tydeligere effekter af indsatsen. Endelig skal der sikres et regionalt lederskab
og en arbejdsform, hvor opgaven og det udførte arbejde er i fokus og løses
effektivt af ”det bedste hold” af relevante kompetente parter.
Der er øremærket 2 mio. kr. som skal understøtte målsætningen om grøn
vækst og beskæftigelse. Det forventes, at Vækstforum iværksætter en
projektaktivitet i 2013, som skal bidrage til grøn omstilling med særligt fokus
på små og mellemstore virksomheders vækstmuligheder. Forslag til denne
indsats fremgår i udkast til handlingsplan 2013-2014, som behandles i anden
sag på denne dagsorden.
Desuden skal Vækstforum i 2013 videreføre de positive erfaringer, der er
oparbejdet i projektet ”Tiltrække Innovative Projekter til Sjælland” (TIPS).
Formålet er, at det internationale arbejde fokuseres og resultatorienteres. Her
til er der afsat 0,5 mio. kr.
I forhold til sundhedsinnovation er der ligeledes øremærket 3 mio. kr.
Midlerne forventes at skulle understøtte det videre arbejde med den regionale
sundhedsinnovationsindsats, herunder sygehuspartnerskabet. 1 mio. kr. heraf
er tidligere disponeret til Sundhedsinnovationscenter Sjælland (SIS).
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
under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Frem til dette møde er der inkl. reservationer i alt bevilget 245.061.842 kr.
vedr. Regionalfonden og 255.829.702 kr. vedr. Socialfonden. Desuden
indstilles i det aktuelle møde 488.400 kr. fra Regionalfonden og 4.206.898 kr.
fra Socialfonden til bevilling. Der resterer på den baggrund 22.083.960 kr. i
Regionalfonden og 7.597.602 kr. i Socialfonden, som skal anvendes i den
resterende del af perioden frem til udgangen af 2013.
Overvågningsudvalget for Mål 2 har i møde den 15. november 2012 besluttet,
at alle Mål 2-progammernes midler skal være disponeret inden den 15. juni
2013, dvs. senest på Vækstforums møde i maj 2013. Hvis der på tværs af
regionerne samlet set er mere 5 mio. kr. tilbage, vil de blive lagt i en national
pulje, som staten disponerer på baggrund af max. to prioriterede indstillinger
per vækstforum. Hvis der samlet set er mindre end 5 mio. kr. vil det fortsat
være vækstforaene, som disponerer midlerne. Da der løbende forventes
tilbageløbsmidler, laves pr. 1. oktober samme opgørelse.
For så vidt angår Regionalfonden forventes midlerne at blive fuldt disponeret
på de kommende to møder i Vækstforum Sjælland, dels til udvidelse af
kapitalfonden, dels til virksomhedsprojekter på Lolland.
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Vedr. de resterende midler i Socialfonden bemærkes, at de knapt 7,5 mio. kr.
ligger under prioritet 2: flere i arbejde / udvidelse af arbejdsstyrken. Denne del
af programmets indsats er ikke i lige så høj grad i fokus i Vækstforums
strategiske prioriteringer. Samtidig er der tidligere godkendt projekter under
prioritet 1, som er sat på venteliste, fordi der ikke har været flere midler tilbage
under prioritet 1. Heraf er projektet VIOL ved University College Sjælland
stadig på ventelisten.
Som det fremgår af sagen om opfølgning på tidligere beslutninger, ventes der
aktuelt tilbageført godt 6 mio. kr. til rammen, prioritet 1. Disse foreslås
anvendt til VIOL, men udgør mindre end det oprindeligt ansøgte.
Der er derfor behov for at vurdere, hvordan Socialfonden bedst afvikles i den
resterende del af perioden. Der er to alternativer:
1. Vækstforum kan beslutte at forsøge at bytte midlerne eller et delbeløb
med et andet Vækstforum, så de kan anvendes til ventelisteprojektet
under prioritet 1. Administration har fået tilbagemelding fra projektet
VIOL om, at man er interesserede i at arbejde med den mulighed. Og
administrationen har kontaktet andre vækstfora for at undersøge
mulighederne for at bytte.
2. Vækstforum kan beslutte at igangsætte en særlig informationsindsats
for at særligt jobcentrene indsender ansøgninger til de tilbageværende
midler under prioritet 2. Resulterer det ikke i ansøgninger, eller ønsker
Vækstforum ikke at støtte de ansøgninger som det måtte resultere i, vil
konsekvensen være, at uforbrugte midler skal sendes tilbage til
Erhvervsstyrelsen med henblik på central disponering.
Forberedelsessekretariatet anbefaler alternativ 1.
Økonomi
Se vedlagte bilag.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. økonomioversigten godkendes.
2. det besluttes at undersøge mulighederne for at bytte tilbageværende
midler under Socialfondens prioritet 2 med prioritet 1.
3. administrationen bemyndiges til at arbejdere videre med og indstille
ventelisteprojektet VIOL ved University College Sjælland til
Erhvervsstyrelsen til bevilling, dels med udgangspunkt i de aktuelle
tilbageløbsmidler på prioritet 1, og evt. suppleret med yderligere
midler, hvis det lykkes at bytte socialfondsmidler med andre vækstfora.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 11
Indstilling tiltrådt.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og

- 28 -

Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Økonomioversigt
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12. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1774885

Resume
Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller Regionalfonden
fremlægges samlet i denne sagsfremstilling. Der behandles i alt syv
ansøgninger og fem medlemskaber.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges fem ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:
 Tre ansøgninger under Mål 2-programmet
 Fire øvrige ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler
Projektansøgningerne kan sammenfattes under tre af Vækstforum Sjællands
strategiske prioriteringer: ’Kompetenceløft på alle niveauer’, ’Værdiskabelse og
innovation i regionens virksomheder’ og ’Fødevarer og landbrug’.
Foruden de fremsendte ansøgninger, så behandles fortsættelse af fem
medlemskaber for 2013.
Nedenfor forklares det, hvordan de indkommende projektansøgninger hver
især medvirker til at understøtte den samlede erhvervsudviklingsindsats.
Kompetenceløft på alle niveauer
Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har fokus på at hæve
kompetenceniveauet for bogligt svage unge. Dette udspringer af den
overordnede målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse. Samtidig støtter Regeringen via Vækstpartnerskabet
indsatsen for de bogligt svage elever på erhvervsskolerne og styrker samtidig
indsatsen for talenterne i ungdomsuddannelserne.
Den hidtidige kompetenceindsats har bl.a. fokuseret på at udvikle
læringsmetoder, der kan stimulere personlige og sociale behov under
uddannelsen, samt afprøve nye metoder til rekruttering og motivering for at
fastholde elever. De konkrete projekter hedder ’Udvikling af en brugerbåret
ungdomsuddannelse’ og ’Uddannelse, ungdomsliv og kultur i Sjællandske
udkantskommuner’, ved CELF.
Til dette møde behandles tre ansøgninger, som skal understøtte indsatsen med
at få flere unge til at tage en uddannelse samt give udenlandske tilflyttere bedre
kompetencer med henblik opstart af egen virksomhed og eksport til deres
hjemlande. Ansøgningerne ses nedenfor.
Det forventede udbytte af de to første ansøgninger vil være, at flere ikkeuddannelsesvante unge få lyst til at tage en uddannelse og at flere
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virksomheder vil blive rustet til at ansætte socialt udsatte personer. De opfylder
ansøgningskriterierne under Socialfondsprogrammet, hvilket er den
overvejende årsag til at de indstilles til godkendelse. Projekterne vurderes at
have et mindre direkte erhvervspolitisk fokus. Den tredje ansøgning vil
resultere i nye kompetenceudviklingsforløb for udlændinge, som ønsker at
opstarte virksomheder med henblik på eksport til deres oprindelseslande. Der
er tale om et initiativ, som rækker udover aktiviteterne i Etnisk
Erhvervsfremme, og som vil blive gennemført som led i den regionale eksportog systemeksportindsats, som Vækstforum og Regionsrådet har fokus på i
2012.
De tre ansøgninger er:
1. ’180 grader’
Ansøger: Slagelse Kommune, Center for specialundervisning. Ansøgt beløb
2.908.027 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er
5.816.054 kr. Projektperioden er den 1. januar 2013 – 15. december 2014.

2. ’Youthturn’
Ansøger: Ringsted produktionsskole. Ansøgt beløb: 1.298.871 kr. fra
Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 2.597.742. kr.
Projektperioden er den 2. januar 2013 – 31. december 2014
3. ’Internationale kompetencer og systemeksport’

Ansøger: Business Lolland Falster. Ansøgt beløb: 150.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektperioden er den 1. december
2012 – 31. maj 2013.

Værdiskabelse og innovation i regionens virksomheder
I arbejdet med at få skabt mere værdi og innovation i regionens virksomheder
har Vækstforum allerede iværksat en bred vifte af aktiviteter. Ca. 200 mio. kr.
er der medfinansieret til mere end 50 forskellige projekter siden 2007.
Projekterne arbejder især med at skabe nye produktionsmetoder og
implementere nye teknologier i de regionale små og mellemstore
virksomheder (smv’er).
Til dette møde behandles tre ansøgninger. Den første har fokus på at øge
finansiering og kapitalfremskaffelse i smv’er, ved at bygge videre på de
resultater som er skabt hidtil i Connect Denmarks arbejde i regionen. Connect
har tæt samarbejde og samspil med tilstødende aktiviteter både hos CAT og
Væksthuse.
Den næste skal medvirke til at virksomheden North Filtration (producent af
filterkomponenter) kan etablere en ny produktionslinje. Dette forventes at
resultere i 4-6 nye arbejdspladser i løbet af 1-1½ år. Desuden forventer
virksomheden at øge sin omsætning med op til 12 mio. kr.
Med den tredje ansøgning videreføres indsatsen for at øge andelen af
innovative virksomheder i Region Sjælland. I projektet TIPS (Tiltrække
Innovative Projekter til Sjælland) er der i 2012 gennemført et projekt som
arbejder med at øge andelen af virksomheder i regionen som får
medfinansiering fra EU til udvikling. Det foreslås, at projektet videreføres i
2013 for at fortsætte arbejdet med at øge andelen af virksomheder i regionen
som opnår medfinansiering via EU støttemuligheder. Der arbejdes endvidere
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med at brede viden ud til de regionale aktører om de forskellige EU
programmer. Der har i perioden jan. til nov. 2012 været kontakt til 70
virksomheder, hvoraf der har været afholdt møder med de 49. Der er indsendt
to EU ansøgninger og den første har modtaget EU støtte på 3,5 mio. DKK,
mens den anden afventer evaluering. Der er opnået 300.000 DKK i
forprojektmidler fra EUopSTARTspuljen til to virksomheder til
ansøgningsudarbejdelse. I skrivende stund er fem virksomheder i gang med
udarbejdelse af EU ansøgninger til deadlines inden for de kommende tre
måneder.

4. ’Fokus på finansiering, forretning og jobskabelse’
Ansøger: Connect Denmark: Ansøgt beløb 210.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 210.000 kr.
Projektperioden er 1. januar 2013 – 31. december 2013.
5. ’Turbine Inlet Filter’
Ansøger: S.E.W. North Filtration A/S. Ansøgt beløb: 488.400 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 1.628.000 kr.
Projektperioden er den 1. november 2012 – 31. maj 2013.
6. Videreførelse af TIPS i Region Sjælland 2013

Ansøger: Zealand Denmark EU Office. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 500.000
kr. Projektperioden er 1. januar 2013 – 30. april 2014.

Fødevarer og landbrug
Den erhvervsmæssige styrkeposition fødevarer og landbrug udvikles gennem
mange aktiviteter. Aktiviteterne gennemføres sammen med RUC,
Madkulturen, Grønt Center, Århus Universitet mfl. og sigter både på at udvikle
grundlaget for specialiseringer inden for landbrug og produkter og oplevelser
baseret på samarbejde med fødevarevirksomheder.
Til dette møde behandles en ansøgning fra Århus Universitet, Slagelse, som
sigter på at videreudvikle regionens globale førerposition inden for frøavl.
Området er tidligere støttet fra regionen og statens side og har nu fået midler
fra Højteknologifonden. Formålet med projektet er at sikre en styrket regional
forankring af de nationalt støttede aktiviteter og dermed en flerårig strategisk
udvikling til gavn for frøklyngen, som består af bl.a. producenter af markfrø,
havefrø og frøbehandlingsudstyr. Der er samlet set både egenfinansiering og
finansiering fra frøvirksomhederne og branchefonden mv.

7. Udviklingsprojekt Frøklyngen Sjælland

Ansøger: Århus Universitet, Institut for Agroøkologi, Slagelse. Ansøgt
beløb: 3.930.944 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets
samlede budget er 3.930.944 kr. Projektperioden er 1. januar 2013-31.
december 2016.

8. Medlemskaber
Region Sjælland er via Vækstforum medlem eller sponsor af forskellige
foreninger og organisationer, hvortil der udbetales et årligt beløb. Det drejer
sig om, Connect Denmark, RegLab, Øresundsinstituttet, Baltic Development
Forum og Young Enterprise
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Vækstforum gennemgår én gang årligt medlemskaberne, som for 2013 samlet
vil udgøre op til 497.200 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. I
vedlagte bilag findes en nærmere præsentation af de enkelte medlemskaber.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 2.908.027
kr. fra Socialfonden, Mål 2, til Slagelse Kommune, Center for
specialundervisning til projektet ”180 grader”. Tilskuddet gives under
forudsætning af, at Erhvervsstyrelsen godkender den medtagne
deltagermedfinansiering beregnet ud fra ”fuld tid” mod faktisk
deltagertid på 22 timer ugentlig.
2. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 1.298.871
kr. fra Socialfonden, Mål 2, til Ringsted Produktionsskole til projektet
”Youthturn”. Tilskuddet gives under forudsætning af, at projektets
styregruppe udvides med mindst to repræsentanter fra andre
Produktionsskoler i Region Sjælland, samt at projektaktiviteterne
afstemmes i størst muligt omfang med projektet ”Flere
mønsterbrydere”.
3. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 150.000 kr. til
Business Lolland Falster til projektet, ”Internationale kompetencer og
systemeksport”, fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013.
4. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 210.000 kr. til
Connect Denmark til projektet, ”Fokus på finansiering, forretning og
jobskabelse”, fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013.
5. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 488.400 kr.
fra Regionalfonden, Mål 2, til S.E.W. North Filtration A/S til projektet
”Turbine Inlet Filter”.
6. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 500.000 kr. til
Videreførelse af TIPS i Region Sjælland 2013 fra de midler, der specifikt
er afsat i budgetaftalen for Region Sjælland 2013.
7. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.930.944 kr. til
Århus Universitet til ”Udviklingsprojekt Frøklyngen Sjælland” fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Tilskuddet finansieres med
1.930.944 kr. af midlerne for 2013 og 1.000.000 kr. fra henholdsvis
2014 og 2015.
8. det indstilles til Regionsrådet, at medlemskaber og sponsorater af
Connect Denmark, REG LAB, Øresundsinstituttet, Baltic Development
Forum og Young Enterprise fortsætter i 2013 og finansieres med op til
497.200 kr. Finansieringen afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2013.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 12
Indstilling tiltrådt.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 12:
- Bilagsnotat 180 grader - Socialfonden
- Bilagsnotat Youthturn - Socialfonden
- Bilagsnotat - Internationale kompetencer og systemeksport
- Bilagsnotat Fokus på finansiering, forretning og jobskabelse (Connect
Denmark)
- Bilagsnotat Turbine Inlet Filter - Regionalfonden
- Bilagsnotat Videreførelse af TIPS i Region Sjælland 2013
- Bilagsnotat Udvikling Frøklyngen Sjælland
- Bilagsnotat Medlemskaber
- Ansøgning 180 grader - Socialfonden
- Ansøgning Youthturn - Socialfonden
- Ansøgning Internationale kompetencer og systemeksport
- Ansøgning Fokus på finansiering, forretning og jobskabelser (Connect
Denmark).pdf
- Ansøgning Turbine Inlet Filter - Regionalfonden
- Ansøgning Videreførelse af TIPS i Region Sjælland 2013
- Ansøgning Udvikling Frøklyngen Sjælland.pdf
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13. Ansøgninger til Sjællandsprogrammet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1774888

Resume
Under Sjællandsprogrammet er der ved fjerde ansøgningsrunde indkommet
i alt ti 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.
Sagsfremstilling
Ved fjerde ansøgningsrunde er der indkommet i alt ti projekter, som alle hører
under bekendtgørelsen om natur- og miljøprojekter. Se vedlagte ansøgninger
og bilagsnotater. Det drejer sig om følgende ti ansøgninger:
1. Guldborgsund Kommune søger om 250.000 kr. fra
Sjællandsprogrammet til projektet ”Forvaltning af natur i
Maribosøoplandet”.
2. Guldborgsund Kommune søger om 149.000 kr. fra
Sjællandsprogrammet til projektet ”Planlægningsprojekt:
Klimabufferarealer som supplement til naturgenopretning”.
3. Guldborgsund Kommune søger om 300.000 kr. fra
Sjællandsprogrammet til projektet ”Forvaltning og formidling af natur
i Guldborgsund”.
4. Roskilde Kommune søger om 605.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved
Boserup i Roskilde Kommune”.
5. Roskilde Kommune søger om 485.788 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturpleje og stirundtur på Veddelev-halvøen”.
6. Roskilde Kommune søger om 670.313 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Markfirben, naturgenopretning og offentlig adgang i Darup
grusgrav”.
7. Lolland Kommune søger om 162.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Rydning og hejning af Avernakke, Fejø”.
8. Lolland Kommune søger om 45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Hegning og rydning af rigkær ved Bursø Mose”.
9. Sorø Kommune søger om 150.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Etablering af yngledamme for stor vandsalamander, løvfrø,
springfrø og spidsssnudet frø i Sorø Kommune”.
10. Odsherred Kommune søger om 487.500 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Stårupløbet”.
Ansøgningerne har været i høring hos medlemmer af det kommunale Naturog Miljøchefnetværk i Region Sjælland, der anbefaler, at de alle får støtte fra
Sjællandsprogrammet. 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 3.305.101 kr. fra Sjællandsprogrammet. Se vedlagte økonomioversigt.
Med Vækstforums godkendelse af vedlagte ansøgninger, vil der samlet være
indstillet projekter til Sjællandsprogrammet for i alt 10.010.219 kr. Derudover
er der (pr. 15. oktober 2012) indsendt ansøgninger under LAGbekendtgørelsen for i alt 12.326.658 kr., således at den samlede ansøgte sum
under Sjællandsprogrammet er 22.336.887 kr. Den samlede budgetramme for
Sjællandsprogrammet er på i alt 55.200.000 kr.
Status for Sjællandsprogrammet
I august 2012 blev der afholdt et statusmøde for de kommunale tovholdere,
hvor der blev gjort status for fremdrift i forhold til forbrug af midler til
projekter med henblik på efterfølgende eventuel fordeling af overskydende
midler. Alle forventede at bruge deres tildelte midler, under forudsætning af,
at projekterne bliver godkendt i NaturErhvervstyrelsen. Se vedlagte oversigt
over de projekter, som kommuner og Region Sjælland forventer at udvikle og
ansøge om i 2012/2013. Listen er udarbejdet med forbehold for ændringer.
I det store hele, er der tale om udvikling af de samme projekter og
projekttyper, som der i første omgang blev meldt ind af parterne i
Sjællandsprogrammet. Siden programmets opstart er der åbnet mulighed for
at flytte midler mellem hver enkelt bekendtgørelse/ordning. Der er
umiddelbart en lille tendens til, at der samlet set vil blive ansøgt om lidt flere
midler under bekendtgørelsen for natur- og miljøprojekter samt LAGordningen end oprindeligt skitseret i programmet.
Da alle midler forventes anvendt, er der ikke som planlagt blevet udarbejdet et
forslag til fordeling af overskydende midler i efteråret 2012. Ultimo 2012 gøres
der imidlertid atter status over forbruget af midler, hvor eventuelle,
overskydende midler vil blive fordelt på baggrund af politisk behandling.
Derudover er en midtvejsevaluering under planlægning af
NaturErhvervstyrelsen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
250.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Guldborgsund Kommune til
projektet ”Forvaltning af natur i Maribosøoplandet”.
2. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
149.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Guldborgsund Kommune til
projektet ”Planlægningsprojekt: Klimabufferarealer som supplement til
naturgenopretning”.
3. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
300.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Guldborgsund Kommune til
projektet ”Forvaltning og formidling af natur i Guldborgsund”.
4. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
605.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Roskilde Kommune til
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

projektet ”Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved
Boserup i Roskilde Kommune”.
det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
485.788 kr. fra Sjællandsprogrammet til Roskilde Kommune til
projektet ”Naturpleje og stirundtur på Veddelev-halvøen”.
det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
670.313 kr. fra Sjællandsprogrammet til Roskilde Kommune til
projektet ”Markfirben, naturgenopretning og offentlig adgang i Darup
grusgrav”.
det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
162.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til
projektet ”Rydning og hejning af Avernakke, Fejø”.
det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Hegning og rydning af rigkær ved Bursø Mose”.
det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
150.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Sorø Kommune til projektet
”Etablering af yngledamme for stor vandsalamander, løvfrø, springfrø
og spidsssnudet frø i Sorø Kommune”.
det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
487.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til Odsherred Kommune til
projektet ”Stårupløbet”.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 13
Indstilling tiltrådt.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 13:
- Bilagsnotat Maribosøoplandet
- Bilagsnotat Klimabufferarealer
- Bilagsnotat Forvaltning og formidling af natur i Guldborgsund
- Bilagsnotat Boserup
- Bilagsnotat Veddelev
- Bilagsnotat Markfirben Darup
- Bilagsnotat Avernakke, Fejø
- Bilagsnotat Bursø Mose
- Bilagsnotat Yngledamme
- Bilagsnotat Stårupløbet
- Ansøgning Maribosøoplandet
- Ansøgning Klimabufferareler
- Ansøgning Forvaltning og formidling af natur i Guldborgsund
- Ansøgning Boserup
- Ansøgning Veddelev
- Ansøgning Markfirben Darup
- Ansøgning Avernakke, Fejø
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- Ansøgning Bursø Mose
- Ansøgning Yngledamme
- Ansøgning Stårupløbet
- Bilag Økonomioversigt Sjællandsprogrammet oktober 2012
- Bilag Oversigt over projekter under udvikling Sjællandsprogrammet - august
2012
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14. Opfølgning på tidligere beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1774891

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
”Klar til nye muligheder” (tidligere ”Klar til Femern Bælt 2012”)
Vækstforum er løbende orienteret om projektets udfordringer senest i møde
den 6. september 2012. Efter mødet blev der rettet henvendelse til bestyrelsen
for Fonden Femern Bælt med henblik på, at bestyrelsen vurderede
mulighederne i projektet. Bestyrelsen har efterfølgende blandt andet meddelt,
at ”projektet ”Klar til nye muligheder” drosles ned fra nytår, således at
projektet går ind i en nedlukningsfase i hele 2013 med markant reducerede
interne udgifter”.
Seneste økonomiopgørelse pr. 30. september 2012 viser en manglende
deltagermedfinansiering på ca. 1,8 mio. kr. Der er risiko for en manglende
deltagermedfinansiering på ca. 2,0-2,8 mio. kr. i 2012.
Projektet har fremlagt overvejelser om en omlægning af projektet. Det er
projektets vurdering, at omlægningen vil give en øget deltagermedfinansiering.
En omlægning skal:
 Få større virksomhedsforløb for ansatte færdigforhandlet og igangsat
hurtigt
 Sikre et mere klart billede af arbejdsstyrkens m.fl. behov og parathed
for uddannelse
 Foretage en følgeevaluering i den resterende del af projektperioden for
at opsamle erfaringer og barrierer i forhold til virksomhedernes
deltagelse i denne type aktivitet.
Omlægningen kan gennemføres, hvis Vækstforum godkender at:
 den nuværende slutdato (31/12-13) for projekt ”Klar til nye
muligheder” ændres til samme slutdato som for projekt ”Grøn Linje”
(31/10-14), og de to projekter samkøres til et projekt inden for den
nuværende samlede budgetramme for begge projekter.
 ikke forbrugte regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 800.000
kr. inddrages i projektet fra den danske del af den fælles bevilling med
Interreg-projektet BeltTrade.
 det samlede tidligere godkendte tilskud fra Socialfonden reduceres
med 3.919.946 kr., som tilbageføres til rammen.
Endvidere er det oplyst, at omlægningen vil blive drøftet på førstkommende
møde i bestyrelsen for Fonden Femern Bælt.
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Systemeksport – Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører
– ændret til ”Eksport i Praksis”
Vækstforum Sjælland tiltrådte den 6. september 2012 indstillingen om
igangsættelse af aktiviteter indenfor handlingsplanens tema "Eksport og
systemeksport".
Aktiviteten, der skal gennemføres i perioden 1.12.2012-31.12.2014,
forestås af Fonden for Syd-Tek Teknologi- og Udviklingscenter som juridisk
ansvarlig i samarbejde med regionens erhvervsfremmeaktører og
videninstitutioner.
Syd-Tek har videreudviklet og konkretiseret aktiviteten vedr. systemeksport,
som Vækstforum godkendte i møde den 6. september 2012. Status er, at der
ved et nærmere gennemsyn ses fordele i at arbejde for en sammenlægning af
den nye aktivitet og det allerede godkendte Socialfondsprojekt ”Eksport parat”
for at sikre en hurtig igangsættelse af begge projekter.
Der foreligger et oplæg fra Syd-Tek, som kan sikre en øget synergi og gearing
af midlerne fra Vækstforum, idet der med fordel kan skabes en fælles struktur
for dele af ”Eksport parat” og aktiviteten for ”Systemeksport” (som herefter
betegnes ”Eksport i Praksis”).
Overordnet vil aktiviteten blive gennemført i to dele. Først gennemføres en
model-/analysefase i kombination med ”Eksport parat”-projektet, dernæst
følger en aktivitetsfase, der skal sikre eksportaktiviteterne i praksis.
Konkrete milepæle i aktiviteten er, at:
 Der i regi af ”Eksport parat” gennemføres en grundig analyse af
eksportpotentialet i regionen.
 Virksomheder samles i relevante konsortier, der skal levere komplette
løsninger indenfor eksempelvis fødevarer, sundhed/velfærd og
miljø/cleantech.
 Konceptet afprøves i udgangspunktet i Rusland, som betragtes som et
marked med behov, købekraft, volumen og politisk stabilitet. Målet er
at skabe en ramme, der kan benyttes på alle eksportmarkeder.
 Sammen med virksomhederne skabes leverandørnetværk, som kan
opfylde systemleverancer indenfor de nævnte kompetencer.
 Succeskriteriet er, at der kan opnås leverandøraftaler indenfor alle tre
kompetenceområder i løbet af 2014.
Økonomi fra ”Systemeksport” deles mellem to med hinanden forbundne
aktiviteter – 1 mio. kr. i medfinansiering til ”Eksport parat”, som har fået et
EU-tilskud på 2,26 mio. kr. (jf. Vækstforums beslutning i møde den 6.
december 2011) og 1,5 mio. kr. til gennemførelse af eksportaktiviteter i
”Eksport i praksis”, hvoraf 500.000 kr. afholdes af de regionale
udviklingsmidler fra Regionsrådets pulje i 2012. Ud over dette forventes en
mindre medfinansiering i form af timer fra aktivitetens
samarbejdspartnere/andre aktører på ca. 200.000 kr. Den regionale
medfinansiering for de to aktiviteter samlet udgør dermed ca. 50 procent.
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Platform for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI)
Vækstforum Sjælland tiltrådte den 6. september 2012 indstillingen om
igangsættelse af aktiviteter indenfor handlingsplanens tema "Innovation og
offentlig-privat samarbejde".
Status på aktivitetens tilblivelse er, at projektet fortsat forventes centreret
omkring parterne CAT, CONNECT Denmark Sjælland og
SundhedsInnovationSjælland. På basis af møde den 7. november 2012 mellem
parterne blev der identificeret potentielle bidrag fra parterne, men der udestår
endnu mere præcis opgavefordeling mellem projektparterne, derunder en
projektaftale om de respektive bidrag og kompensation for dette. Der sigtes
mod at kunne iværksætte primo 2013, og der arbejdes parallelt med
fremstillingen af dagsorden til Vækstforum på at få aftalerne på plads.
Aktiviteten, der gennemføres i en treårig projektperiode fra primo 2013,
forventes varetaget i et partnerskab mellem CAT (juridisk tilsagnsmodtager og
ansvarlig for aktiviteten) og SundhedsInnovationSjælland (SIS) samt Connect
Denmark Sjælland. Kommunerne i Region Sjælland vil blive inviteret med via
VelfærdsInnovationSjælland (VIS). Derudover forventes fx Væksthuset at
skulle indgå i forhold til bl.a. virksomhedskontakt.
Aktiviteten skal lette de private virksomheders adgang til og incitament til at
deltage i innovationssamarbejder med det regionale sundhedsvæsen.
Aktiviteten skal også afprøve, hvordan offentlig efterspørgsel gennem indkøb
kan fremme innovation i de private virksomheder.
Effekter og succeskriterier er at:
 anvendelsen af offentlig-privat innovation og af offentlig-privat
samarbejde øges som et middel til løsning af Sygehusenes fremtidige behov
og som led i at styrke udviklingen af nye og bedre teknologier i de private
virksomheder som deltager.
 der præsenteres minimum 12 offentlige problemstillinger eller behov, der
er relevante at løse gennem OPI.
 minimum 40 private virksomheder deltager aktivt i aktiviteter skabt
gennem platformen.
 der igangsættes minimum fire konkrete innovationsprocesser mellem
offentlige myndigheder og private virksomheder.
 Der ved periodens afslutning er udarbejdet anbefaling til, hvordan OPI
platformen kan videreføres, evt. som en selvbærende enhed.
Symbioseuddannelse – Copenhagen Cleantech Cluster
Vækstforum godkendte i møde den 8. februar 2012, at yde tilskud på 8.168.241
kr. fra Socialfonden, Mål 2 til projekt ”Symbioseuddannelsen”. Projektet
kunne imidlertid ikke igangsættes, da der ikke var tilbageværende midler
indenfor denne del af socialfondsprogrammet. Formålet med
Symbioseuddannelsen, er systematisk at overfører erfaringerne fra den
industrielle symbiose til andre virksomheder, uden for Kalundborg.
Projektet har på administrationens opfordring indledt en dialog med projektet
Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) omkring mulighederne for at integrere
’Symbioseuddannelsen’ i CCC. Baggrunden er, at CCC har nogle uafholdte
midler, som kan medfinansiere aktiviteter i Symbioseuddannelsen.
Symbioseuddannelsen vil dermed kunne bidrage til at CCC kan opnå
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målsætningerne om at styrke cleantechsektoren i Region Sjælland. En endelig
godkendelse af denne projektændring i CCC, forudsætter at Vækstforum
Hovedstaden godkender disse ændringer. Sagen forelægges Vækstforum
Hovedstaden. Projektet forelægges ikke til ny behandling hos Vækstforum
Sjælland, da der er tale om mindre projektjusteringer i henhold til beslutning
8. februar 2012.
”Poseidon – testanlæg med kombineret vind- og bølgeenergi suppleret med
sol” (reservation) – ændret til ”Udvikling af kerneteknologi” (reservation)
Rammebeløbet for reservationen er på maks. 5.000.000 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Vækstforum gav i møde den 16. maj 2012
administrationen bemyndigelse til at indstille det endelige beløb til
Erhvervsstyrelsen. Dette skete under forudsætning af, at der kunne opnås
anden medfinansiering, idet projektet havde fået afslag om bevilling fra
Fornyelsesfonden.
Efterfølgende har projektet indsendt en revideret ansøgning til
Fornyelsesfonden men på ny fået afslag. Begrundelsen fra bestyrelsen for
Fornyelsesfonden lyder: ”idet det måtte konstateres, at der ikke var rettet op
på de forhold vedrørende projektets finansiering, som bestyrelsen havde
påpeget i forbindelse med den oprindelige ansøgning”.
Administrationen har efter afslaget været i dialog med ansøger om
færdiggørelse af en ansøgning med projektnavnet ”Udvikling af
kerneteknologi”. Projektet er indstillet til tilsagn i Erhvervsstyrelsen.
Projektetperioden vil være 1. november 2012 - 31. juli 2014. Det forventes at
EU-tilskuddet vil udgøre ca. 4,4 mio. kr.
”Sengestolen - retrofit af hospitals- og plejesenge”
På møde den 6. september 2012, gav Vækstforum tilsagn om bevilling af
322.000 kr. til Sundhedsfabrikken ApS til anvendelse som medfinansiering af
projektansøgning til Fornyelsesfonden. Sundhedsfabrikken har fået afslag på
ansøgningen til Fornyelsesfondens pulje for ”Markedsmodning af
sygehusløsninger”, men afventer endnu svar på tilsvarende ansøgning til
Fornyelsesfondens pulje for ”Markedsmodning af velfærdsløsninger”. Der
forventes svar på den tilbageværende mulighed medio november 2012.
Risø Park
Vækstforum bevilgede på møde den 24. november 2010 6 mio. kr. til
udviklingen af en cleantech forskerpark ved DTU Risø Campus. Der pågår en
række udbygninger og planlægning af testfaciliteter omkring DTU Risø. Der er
etableret en international skole i Roskilde Kommune mhp. at kunne tiltrække
højtkvalificeret arbejdskraft til regionen. Derudover er der international
interesse for forskerparkens fokusområde omkring teknologioverførsel fra
universiteter til virksomheder. Der er nogle planmæssige udfordringer for at
kunne komme i gang med den fysiske etablering af forskerparken. Der er bl.a.
brug for nogle justeringer i fingerplanen. Der vil til Vækstforums møde blive
lagt nyt markedsføringsmateriale fra projektet, som illustrerer de kommende
muligheder i cleantechparken.
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Videnscenter for bæredygtigt byggeri
Vækstforum bevilgede på sit møde 9. juni 2011 6 mio. kr. til etableringen af
Videnscenter for Bæredygtigt byggeri i Næstved. Der er etableret en formel
organisering om videnscentret, ligesom der er blevet udarbejdet et
virksomhedsgrundlag. Projektet er opdelt i fire underaktiviteter:
 ”Nybyggerne”, som er den del af et stort pilotprojekt for
bæredygtighedscertificering.
 ”Uddannelse”, hvor der p.t. arbejdes på en uddannelsespakke, der
grøntstempler håndværkere ift. bæredygtigt byggeri. Derudover er der
holdt seminarer målrettet håndværkere, hvilket dog i nogle tilfælde
har måttet aflyses pga. manglende tilmeldinger.
 ”Erhvervspark – demonstrationsbyggeri”. Her drives Fabschool, som
skal demonstrere mulighederne for i digitale værktøjer.
 ”Mit valg- gør det bæredygtige valg let”, hvor der er udviklet et projekt
”renover en villavej”, hvor der har været tilknyttet en række
håndværkerteams.
Der er endvidere ved at blive udarbejdet diverse materialer om videnscentret
og dets aktiviteter.
Udvikling og etablering af Kompetencefabrikken
Vækstforum bevilgede på møde 1. september 2010 1.221.134 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler samt 5.825.133 kr. fra Socialfonden til
udvikling og etablering af Kompetencefabrikken, til Væksthus Sjælland.
Herudover indgik der i projektets finansiering en relativ stor
deltagermedfinansiering. Væksthus Sjælland ønsker nu at ændre og nedjustere
forudsætningerne for projektbudgettet, idet det har vist sig vanskeligt at
hjemtage denne deltagermedfinansiering, selvom der har været rimelig
tilslutning til projektets aktiviteter, dog med et svingende antal deltagere pr.
kursus.
Justeringen af projektbudgettet betyder, at det tidligere godkendte tilskud fra
Socialfonden reduceres fra 5.825.133 kr. til 3.725.572 kr. svarende til at
2.099.561 kr. tilbageføres til rammen, prioritet 1.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum godkender omlægningen af "Klar til nye muligheder",
herunder ny slutdato 31. oktober 2014 og sammenlægning med det
tilknyttede projekt "Grøn Linje” inden for nuværende samlede
budgetramme for begge projekter, inddragelse af ikke forbrugte
regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 800.000 kr. fra den fælles
bevilling med BeltTrade, samt reduktion af det godkendte tilskud fra
Socialfonden med 3.919.946 kr. som tilbageføres til rammen, prioritet
1.
2. Vækstforum godkender, at aktiviteterne i det godkendte projektet
”Eksport parat” sammenlægges med den planlagte aktivitet for
systemeksport, ”Eksport i praksis”, herunder at 1 mio. kr. af de
bevilgede regionale erhvervsudviklingsmidler til systemeksport indgår
som medfinansiering i Socialfondsprojektet ”Eksport parat” for at
udnytte synergieffekt.
3. Vækstforum orienteres om de øvrige aktiviteter: Platform for offentligprivat innovationssamarbejde, Symbioseuddannelse, Poseidon,
Sengestolen, Risø Park, Videnscenter for bæredygtigt byggeri samt
Udvikling og etablering af Kompetencefabrikken.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 14
Indstilling tiltrådt.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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15. Gensidig orientring
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1774894

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner, herunder evaluering af
kommunalreformen, kompetenceparat 2020s nye hjemmeside og
turismeindsatsen.
Sagsfremstilling
Evaluering af kommunalreformen
Vækstforum er tidligere blevet orienteret om evaluering af
kommunalreformen. Regeringen ventes først i det nye år at samle resultaterne
af evalueringen. Deloitte har gennemført en undersøgelse på erhvervsområdet,
som bl.a. viser, at der er forskelle på, hvordan Vækstfora er forankret i det
regionale erhvervsliv i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark. På Danske
Regioners og Dansk Erhvervs fælles vækstkonference 23. oktober 2012 blev
evalueringen kommenteret af forskellige deltagere. Det blev fremhævet, at
vækstfora spiller en vigtig rolle, og at der er behov for at arbejde på tværs af
regionerne og i sammenhæng med nationale strategier, dog med respekt for at
Vækstfora tager udgangspunkt i behovet og situationen i den enkelte region.
Fra flere sider blev der efterlyst fokusering af indsatsen med udgangspunkt i
regionale styrkepositioner og nærmere analyser heraf.
Kompetenceparat 2020.dk
Kompetenceparat2020.dk er gået i luften. Hjemmesiden er en ny platform for
arbejdet med Kompetenceparat 2020. Her bliver alle nyheder og rapporter
gjort tilgængelige for alle, og netstedet bliver løbende udviklet med
information om de aktiviteter, der er i gang i regionen på området. Det er
meningen, at aktørerne selv skal bidrage med indhold, som regionen og KKR
Sjælland (kommunekontaktrådet) samler og offentliggør.
Status på turismeindsatsen
Regionsrådet har modtaget en klage angående turismestrategien. Sagen har
været på Region Sjællands forretningsudvalg den 22. oktober 2012. På denne
baggrund er det besluttet, at Regionsrådet den 17. december 2012 afholder et
turismeseminar, hvor der inviteres bredt. Formålet med seminariet er at
drøfte, hvordan turismestrategien kan udfoldes. På seminariet vil der ligeledes
blive fulgt op på Østdansk Turismes innovationskonference den 28. november
2012.
Østdansk Turisme afholder innovationskonferencen i samarbejde med
Roskilde Universitet. På konferencen vil der være mulighed for at komme
tættere på virksomhederne og drøfte udvikling i turismen.
Regeringen har nedsat Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi.
Administrationen arbejder med dette på flere fronter. Både gennem
deltagelsen i koordineringsgruppen for turisme, Danske Regioner samt
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turismestrategiens fyrtårne: kulturhistorie og fødevarer. Vækstteamet
forventes at aflevere anbefalinger til regeringen til april 2013.
Østdansk Turisme har nedsat en netværksgruppe med repræsentation fra alle
kommuner. Gruppen kaldes TUR17 og havde sit første møde den 6. november
2012. TUR17 er nedsat som en del af implementeringen af turismestrategien
med henblik på videndeling om turismeudvikling mellem kommunerne.
Region Sjællands administration deltager ligeledes i TUR17.
Den konkurrenceudsatte pulje
Danmarks Vækstråd har offentliggjort hvilke projekter, der får del i midlerne i
den konkurrenceudsatte pulje (KUP), hvor temaerne denne gang er” Styrket
automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders
produktionsprocesser” og ”Unges talent skaber vækst og produktivitet i
virksomheder via bedre samspil med erhvervsskolerne”.
I den forbindelse er det besluttet at give midler til projektet KOMP-AD –
Kompetencesporet til øget automatisering og digitalisering i små og
mellemstore virksomheder. Projektets formål er at bidrage til at øge
automatisering og digitalisering (A&D) af produktionsprocesserne samt at
opnå en produktivitetsforbedring på 15 pct. i de ca. 250 deltagende smv’er.
Zealand Business College er projektansøger, og Region Sjælland er en af
partnerne i projektet.
Erhvervsstyrelsen har under tema 2 besluttet at give midler til projektet
Talentudvikling gennem transferspor. Projektets formål er at bidrage til at
styrke erhvervsskolerne som strategiske samarbejdspartnere for mindre
virksomheder, styrke en sammenhængende indsats fra folkeskole til
erhvervsskole til videregående uddannelse samt bidrage til et imageløft på
erhvervsskolerne. Konkret forventes 480 elever, fortrinsvist elever på bygge og
anlæg, produktion og udvikling samt den merkantile indgang at gennemgå et
talentudviklingsforløb. Selandia CEU er projektansøger.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 15
Vækstforum blev orienteret.
Vækstforum drøftede den dialog om finansiering af Storstrømsbroen, som i
øjeblikket pågår. Region Sjælland skriver til ministeren og trafikudvalgets
medlemmer mhp. at finde en løsning. Der er også fokus på det i bl.a. Femern
Bælt Forum.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
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Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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16. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland
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Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012,
pkt. 16
Intet.
Henning Jensen, Næstved Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet,
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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