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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952430

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 1
Godkendt.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Lars
Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Vækstforumkonferencen 2013
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952431

Resume
Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference d. 6. maj 2013 på Gisselfeld
Kloster. Der lægges op til at sætte fokus på et stærkt erhvervsliv i den grønne
region.
Sagsfremstilling
Den årlige vækstkonference holdes på Gisselfeld Kloster fra kl. 10.00 -17.00.
Formålet med konferencen er at komme tæt på virksomhederne.
Fællesmøde mellem Regionsråd og Vækstforum
Der afholdes fællesmøde mellem Regionsråd og Vækstforum i forbindelse med
konferencen. Fællesmødet holdes fra kl. 9.00-10.00 umiddelbart inden
konferencestart. Mødet tager udgangspunkt i nyt erhvervspolitisk fokus og et
fælles politisk ønske om grøn vækst og beskæftigelse, og hvordan parterne kan
arbejde sammen om dette.
Konferencen
Det overordnede tema for konferencen er et stærkt erhvervsliv i den grønne
region. Formålet er at komme tæt på virksomhederne. Dagen deles op i en
formiddagssektion, der især rettes mod virksomhederne, og en
eftermiddagssektion, der byder på en række inspirerende oplægsholdere.
Formiddagsdelen
Om formiddagen vil der være to workshops for virksomhederne indenfor
temaerne: 1)Pretotyping og 2) Internationalisering, rammebetingelser og
kapital. Derudover vil der være repræsentation af igangsatte aktiviteter under
Vækstforum. Der arbejdes desuden på, at der opstilles en videobås, hvor
virksomheder og deltagere kan give deres mening til kende. Disse input vil
efter konferencen blive redigeret og brugt i Vækstforums videre arbejde.
Eftermiddagsdelen
Til eftermiddagen inviteres en række oplægsholdere med udgangspunkt i:
• Rumfartsteknologi, der er et eksempel på et erhvervsområde, hvor der
arbejdes med frontteknologi. Indlægget kommer ind på, hvordan
teknologien kan give afsmitning til/kan bruges på andre sektorer og
virksomheder. Herunder virksomheder, der arbejder direkte eller
indirekte med rumfartsteknologi eller virksomheder, der kan anvende
teknologien i andre sammenhænge. V. Sune Nordentoft Lauritsen,
DTU Space.
• Om Regeringens vækstteams arbejde. Formanden for Væksttemaet om
Vand, Bio og Miljøløsninger, Koncernchef i Grundfos A/S, Carsten
Bjerg, er spurgt, om han vil holde et indlæg. Der afventes svar.
• Udbudsregler og indkøbspolitikker. Hvordan kan man lokalt hjælpe
sine virksomheder. Intelligent offentlig efterspørgsel. Initiativer som
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•

•
•

understøtter, at virksomhederne kan byde på de udbud, som udsendes.
Case: Kloakering i Odsherred, hvor de lokale leverandører vandt rub og
stub.

Om at være en regional virksomhed i Region Sjælland, herunder
hvordan rammevilkårene kan forbedres for regionens
virksomheder. Endvidere efterspørges en virksomhed, der
arbejder med kompetenceudvikling. Niels Hermansen, Direktør i
Dnp Denmark A/S, er spurgt, om han vil holde et indlæg. Der
afventes svar. DNP medvirker desuden i projektet: Medarbejder i
verdensklasse.

Om produktivitetskommissionens anbefalinger relateret til sjællandske
virksomheder. Peter Birch Sørensen, formand for
produktivitetskommissionen har sagt ja til at komme.

Hvordan kan vi få de forskellige finansieringsordninger –
nationale og regionale - til at bidrage til at skabe jobs – i alle dele
af landet. Torben Möger Pedersen, adm. direktør i
PensionDanmark er spurgt, om han vil holde et indlæg. Der
afventes svar.

Målgruppen
Om formiddagen: Relevante virksomheder med vækstperspektiv (særligt 20+
medarbejdere), men også de projektaktører som håndterer virksomhederne,
erhvervsfora og foreninger, som samler SMV’er og større virksomheder. Om
eftermiddagen: Erhvervsfremmeaktører, embedsmænd, politikere mm.
Planlægning
Erhvervslivets organisationer samt Væksthuset har alle tilkendegivet, at de
gerne vil inddrages i planlægningen og flere konkrete bud er allerede
modtaget. Flere af forslagene er indarbejdet i nærværende. Der opfordres
desuden til, at erhvervsrådene inddrages i forbindelse med input til
konferencen.
Proces
Kommuner, erhvervsråd, væksthus og erhvervsorganisationer inviteres til at
hjælpe med at identificere de relevante virksomheder, der skal inviteres til
konferencen. Endvidere inddrages de i at sende indbydelser ud.
Materiale
Der udarbejdes et vækstskrift i lighed med de foregående konferencer og en
publikation med udgangspunkt i igangsatte projekter fra Vækstforum i lighed
med sidste års publikation om ”Succeshistorier i Region Sjælland”. Derudover
udgives Ajour.
Økonomi
Det forventes, at konferencen inkl. publikationer koster 250.000 kr.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 2
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Sagen forelagt.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Lars
Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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3. Nyt erhvervspolitisk fokus
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952432

Resume
Vækstforum har i forlængelse af nyt erhvervspolitisk fokus aftalt at se på
fremtidige aktivitetsfelter og samarbejdsformer, som kan afløse de
nuværende samarbejdskontrakter. Ud fra møder i Forberedelsessekretariatet
samt møde med kontraktholderne er der udarbejdet bud på tværgående
aktiviteter og arbejdsformer.
Sagsfremstilling
Vækstforum ønsker et Nyt erhvervspolitisk fokus, hvor der er fokus på
aktiviteter frem for aktører. Der skal i endnu højere grad være fokus på
effekten og indholdet af indsatsen end hidtil.
Den erhvervspolitiske indsats skal tage udgangspunkt i virksomhedernes
udfordringer og bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser.
Nyt erhvervspolitisk fokus og udvikling af tværgående aktiviteter indgår som
vigtige elementer i processen frem mod en ny erhvervsudviklingsstrategi for
2015-2018. Sideløbende med aktiviteterne kører allerede igangsatte projekter,
der skal ses som et led i den samlede indsats.
Der er holdt møder med kontraktholderne (DTU, Invest in Denmark,
Copenhagen Capacity, RUC-innovation, Østdansk Turisme, Femern Belt
Development, Væksthus Sjælland, EVV og Grønt Center) om de fremtidige
tværgående aktiviteter. Vækstforums bagland er ligeledes blevet inddraget via
forberedelsessekretariatet.
Drøftelserne med parterne er mundet ud i forslag til tværgående aktiviteter,
som kan opsummeres til:
•
•

•

•
•

Tiltrækning af virksomheder og investeringer: Det gælder
virksomheder, investeringer og kapital.
Understøtte eksisterende virksomheder: Hvordan sikrer vi
virksomhederne de bedste vilkår? Hvordan understøttes de bedst i
dagligdagen? Produktiviteten skal øges. Værditilvæksten i
virksomhederne skal øges.
Viden ud i virksomheder: Der skal skabes innovation i
virksomhederne, der skal videnmedarbejdere ud i virksomhederne, der
er brug for, at der også tænkes langsigtet især i forhold til samspillet
med forskere, da det tager tid.
Femern og Infrastruktur: Booste Femern mulighederne, jobeffekt af
infrastrukturinvesteringer.
Oplevelser og turisme: Turismestrategi
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De fremtidige samarbejdsformer er også blevet drøftet. Udgangspunktet skal
være, at opgaverne løses med højest kvalitet og mest professionelt inden for
den økonomiske ramme. Samtidig er det væsentligt at bygge videre på de
erfaringer, som hidtil er opnået. Det taler for, at der er brug for forskellige
samarbejdsformer, afhængig af opgavetypen. De forskellige samarbejdsformer,
der er blevet nævnt hidtil, er:
•
•
•
•
•

Udbud, åbne eller begrænsede
Resultatkontrakter
Fælles opgavekonsortier
Basiskontrakter
En blanding af disse

De forskellige samarbejdsformer har fordele og ulemper. Udbud giver bedre
konkurrence, mens fx udpegning uden udbud bedre kan sikre udnyttelse af
regionale erfaringer og tilpasninger undervejs.
Inden for hvert tværgående aktivitetsfelt kan der defineres et antal opgaver.
Disse kan hver især udføres med forskellige samarbejdsformer afhængig af
opgavens karakter.
Desuden vil de erfaringer, der er gjort med Femern aftalen blive inddraget i
det videre arbejde med kontrakterne. Derfor er det også besluttet, at COWI
frem mod Vækstforums møde i maj skal evaluere den fælles Femern aftale.
COWI skal bl.a. forholde sig til, om arbejdsformen er den rigtige, og om
kontrakten har ført til de ønskede ændringer i arbejdet.
Resultatet af processen bliver, at de nuværende samarbejdskontrakter
gældende for 2011-2014 opsiges pr. 31. december 2013 og grundlaget for nye
aktiviteter og aftaler fastlægges på Vækstforums møde 19. august.
Se uddybning af forslag til aktivitetsfelter og samarbejdsformer samt
beskrivelse af proces i vedlagte bilag.
I øvrigt er vedlagt forslag fra KKR om en ”Erhvervspolitisk storsatsning 2013”,
som er behandlet på møder i KKR og KKU den 5. februar 2013.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. de foreslåede aktivitetsfelter drøftes
2. samarbejdsformerne drøftes
3. procesplanen godkendes
4. oplægget ”Erhvervspolitisk storsatsning i 2013” drøftes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 3
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Der kom en række bemærkninger til de opstillede aktivitetsfelter og
arbejdsformer, som sekretariatet tager ind i det videre arbejde. På mødet i maj
skal ligge et konkret forslag til arbejdsopgaver og arbejdsmetoder som
baggrund for beslutning om den videre proces.
Martin Damm og Lars Hvidtfeldt bidrager til arbejdet med en ukompliceret
model for vækst i virksomheder.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet og Mette
Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Samarbejdsformer
- Tværgående aktivitetsfelter
- Procesplan
- Erhervspolitisk storsatsning 2013
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4. Det regionale vækstpartnerskab
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952435

Resume
Udarbejdelsen af vækstpartnerskabet mellem Vækstforum og regeringen
2013 er sat i gang. Den forventes indgået på et møde i april-maj. Der er
behov for at drøfte hvilke initiativer Vækstforum Sjælland vil prioritere i
vækstpartnerskabet i år. Og der skal udpeges en delegation som deltager i
mødet.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland indgår årligt en regional vækstpartnerskabsaftale med
regeringen om fælles indsatser, som skal fremme vækst og beskæftigelse.
Processen for aftalen i 2013 er meldt ud før jul 2012, og aftalerne forventes
indgået på møder mellem vækstforas formandskaber og repræsentanter for
regeringen i april-maj 2013.
Det er forventningen at årets vækstpartnerskab bliver fokuseret, kortfattet og
konkret, og vil fremhæve samarbejder om få konkrete aktiviteter, som
regeringen og Vækstforum er enige om. Vækstpartnerskaberne vil primært
tage udgangspunkt i arbejdet i de otte vækstteams, som regeringen har nedsat.
De skal efterse vækstvilkårene på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige
styrker og potentialer:
• Det Blå Danmark
• Kreative Erhverv og Design
• Vand, Bio og Miljøløsninger
• Sundheds- og Velfærdsløsninger
• Energi og Klima
• Fødevarer
• Turisme og Oplevelsesøkonomi
• IKT og Digital Vækst
Tidsplanen for de enkelte vækstteams er forskellig. De fire førstnævnte har
afleveret og offentliggjort deres anbefalinger. Regeringen har offentliggjort en
vækstplan for Det Blå Danmark. De sidste fire er endnu ikke kommet med
deres anbefalinger, og arbejdet i IKT er lige begyndt.
For at få et indtryk af omfanget af aktivitet i regionens virksomheder indenfor
de otte vækstteams, er Væksthus Sjælland blevet bedt om at udarbejde et
overblik over beskæftigede fordelt på de otte områder. Opgørelsen vil foreligge
til Vækstforums møde.
Drøftelse af prioriterede initiativer fra Vækstforum Sjælland
Der er behov for at beslutte hvilke initiativer, der prioriteres i Vækstforum
Sjællands vækstpartnerskab med regeringen.
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De mest oplagte muligheder for fælles initiativer ligger indenfor det grønne
område og hænger godt sammen med vækstforums aktiviteter. Særligt i
forhold til vækstteam for vand-, bio- og miljøløsninger samt vækstteam for
energi og klima, er forudsætningerne for at spille en væsentlig rolle til stede i
Region Sjælland:
I Region Sjælland har vi bl.a. med den Industrielle Symbiose en førerposition,
når det gælder metoder til at arbejde med optimering af virksomhedernes
samlede brug af ressourcer. I øjeblikket er et nationalt symbioseprogram med
regional forankring i alle fem regioner under udvikling. Dette initiativ vil få en
høj prioritering i vækstpartnerskabet.
Også indenfor mulighederne for at tilvejebringe og anvende forskellige former
for biomasse til energiformål har videninstitutioner, virksomheder og andre
aktører i regionen gjort sig erfaringer, som er relevante i forhold til en national
satsning. Kompetencerne er senest samlet i initiativet BioWatt. Vedrørende
anvendelse af affald som ressource er Copenhagen Cleantech Cluster i dialog
med aktører bl.a. i Næstved, og der er flere steder i regionen basis for at samle
en regional kompetence på dette område.
I forhold til de øvrige vækstteams kan vedrørende fødevarer nævnes,
Vækstforums fokus på at skabe sammenhæng mellem de regionale og
nationale initiativer for at styrke fødevareerhvervene i Danmark og det
internationale kendskab hertil, bl.a. indenfor det kommende samarbejde om
Food4future (KIC).
Om vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi kan nævnes, at
erhvervsministeriet er interesserede i at den sjællandske satsning på vikinger
bredes udover landet, og at kulturministeriet er interesserede i at samarbejde
om at styrke den kulturhistoriske profil i regionen samt om at regionens
kulturinstitutioner bliver kommercielt orienterede.
I forhold til anbefalingerne fra de øvrige vækstteams har primært andre
regioner forudsætninger for at spille en aktiv rolle. Dog kan det overvejes, om
Vækstforum Sjælland skal prioritere en indsats, som kan understøtte
etablering af regionale arbejdspladser i forbindelse havvindmølleparker,
herunder forventningen om etablering af en park på Krigers Flak. Samt om der
er basis for at understøtte udviklingen af et kreativt inkubationsmiljø i
Roskilde i tilknytning til tilsvarende miljøer i Øresundsregionen.
Se en oversigt over dialogen inden for de enkelte vækstteams i vedlagte bilag.
Vedlagt er også et notat med de aktiviteter, som KKR finder relevante som
elementer i vækstpartnerskabet. Der er rigtig god overensstemmelse mellem
de to notater. Samtidig peger KKR på to yderligere temaer, som ikke
behandles direkte af de nedsatte vækstteams, nemlig Vækst i Femern Bælt
korridoren og erhvervsservice.
Andre samarbejdsfelter
Det kan derfor overvejes, om vækstpartnerskabet bør udvides til at indeholde
andre elementer, som har interesse for parterne. Eksempelvis kan jf. KKRs
notat nævnes udviklingsmulighederne i forlængelse af den faste forbindelse
under Femern Bælt og udviklingen af det regionale erhvervsservicesystem.
Desuden er der dialog med Ministeriet for børn og undervisning om
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muligheden for at samarbejde om Ny Nordisk Skole, som hænger godt
sammen med det igangværende samarbejde i regionen om Kompetenceparat
2020. Der foreslås aktiviteter på tværs af folkeskoler, gymnasier og
virksomheder i regionen og dermed en regionalisering af regeringens
innovationsstrategi.
Proces
Administrationen deltog 23. januar i en ”speed date” med sekretariaterne for
de otte vækstteams. På baggrund heraf udarbejder vækstteamsekretariaterne i
dialog med vækstforumsekretariaterne udkast til vækstpartnerskaber. De
drøftes i regeringens økonomiudvalg ultimo februar. Derefter vil regeringen
udsende et udkast til vækstpartnerskab, forventeligt medio marts. Udspillet vil
være genstand for en administrativ forhandling i det omfang der er behov for
at justere de foreslåede aktiviteter fx for at synliggøre de regionale ønsker
tydeligere. De politiske drøftelser vil ligge fra medio april til ultimo maj.
Der arbejdes på, at mødet om Vækstforum Sjællands vækstpartnerskab
fastlægges i maj, så en behandling af det endelige udspil kan ske på
Vækstforums møde 7-8. maj.
Da Vækstforum Sjælland ikke har et formandskab, skal Vækstforum udpege en
delegation til mødet. Vækstforum har ved fastlæggelse af sin arbejdsform på
møde den 19. maj 2010 besluttet, at der i sådanne anledninger udpeges en
delegation med en repræsentant fra hver af Vækstforums fem parter.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. ønsker til initiativer i årets vækstpartnerskab drøftes og besluttes
2. der udpeges en delegation med en repræsentant fra hver af
Vækstforums fem parter, som deltager i det politiske møde, og
bemyndiges til at træffe beslutninger vedr. forberedelsen af mødet og
den kommende aftale
3. regeringens udspil udsendes i skriftlig høring i Vækstforum via den
udpegede delegation og med inddragelse af forberedelsessekretariatet,
når det er modtaget og behandlet i administrationen, hvis det politiske
møde fastlægges så en behandling på næste vækstforummøde 7-8. maj
ikke er mulig.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 4
Der er opbakning til at der arbejdes videre med de opstillede emner frem til
behandling af udspillet på vækstforums næste møde.
Til det politiske møde udpeges: Jane Strange, Niels Hörup, Ulla Skaarup,
Flemming Lassen og Steen Bach Nielsen.
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Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:
- Oerblik over dialog indenfor de enkelte vækstteams
- KKR input til vækstpartnerskabsaftale 2013
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5. Ny national innovationsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952436

Resume
Regeringens nye innovationsstrategi er offentliggjort. Strategien indeholder
3 fokusområder og en række konkrete initiativer. Fokusområderne og
initiativerne er sammenfaldende med mange af de aktiviteter, som allerede
er igangsat i Region Sjælland. Vækstforum skal drøfte strategien og de
perspektivrige regionale aktiviteter som kan igangsættes med udgangspunkt
i strategien.
Sagsfremstilling
Regeringen har offentliggjort en ny national innovationsstrategi under
overskriften: ”Danmark – løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre
rammer for innovation i virksomhederne”. Strategien er bygget op om
fokusområderne med en lang række tilknyttede initiativer, hvoraf det kun er
muligt at fremhæve de vigtigste.
•
•
•

samfundsudfordringer skal drive innovation
mere viden skal omsættes til værdi
uddannelse skal øge uddannelseskapaciteten

Samfundsudfordringer skal drive innovation, hvor efterspørgsel efter
innovative løsninger skal bidrage til konkrete løsninger inden for eksempelvis
bæredygtig energiforsyning, sund og sikker fødevareforsyning og bedre
sundheds- og velfærdsløsninger. Indsatsen skal gennemføres gennem
etableringer af samfundspartnerskaber og fremtidige investeringer inden for
innovation.
I forbindelse med udmøntning af den nationale innovationsstrategi bidrager
Region Sjælland, som de øvrige regioner, til indspil om fremtidige
innovationsindsatser under processen Inno+. Inno+ skal resultere i et
nationalt prioriteringskatalog for fremtidige innovationsinvesteringer hvor
mange uddannelses- , vidensinstitutioner og andre organisationer ligeledes
har indsendt indspil.
Administrationen har indsendt indspil til INNO+ inden for trafikløsninger i
forhold til trængsel og grønne transportkorridorer, Symbiosen i Kalundborg og
effektiv affaldshåndtering samt mobil sundhedsteknologi. Danske Regioner
samler regionernes indspil til et fælles forslag fra regionerne. De 11 fælles
indspil bidrager alle til varetagelse af Region Sjællands interesser, bl.a. inden
for fødevarer, sygehusbyggerier og væksterhverv.
Generelt er mange af Vækstforums nuværende og kommende aktiviteter
sammenfaldende med den nye strategi, både i forhold til miljø, energi, trafik
og sundhed. Herudover undersøger administrationen relevansen og
muligheden for at indgå i nogle af de pilotpartnerskaber, som er beskrevet i
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strategien, og som har emnemæssige sammenfald med Vækstforum
aktiviteter. Pilotpartnerskaberne omhandler bl.a. intelligente energisystemer
og klimaløsninger.
Viden omsat til værdi er et andet fokusområde i strategien, som ligeledes er
sammenfaldende med Vækstforum Sjællands målsætninger. Strategien vil
styrke virksomhedernes samarbejde med vidensinstitutioner og skabe flere
innovative virksomheder med afsæt i offentlig og privat forskning samt en øget
kommercialisering af den viden som udvikles på universiteter og sygehuse. I
Region Sjælland arbejder vi på at styrke samspillet mellem virksomheder og
vidensinstitutioner igennem kontrakterne, samarbejde mellem regionens egne
virksomhedsområder og virksomheder under SIS samt et øget fokus på
virksomhederne i innovationsprojekterne.
Et af de centrale indsatsområder er at styrke netværk og klynger, hvor
virksomhederne får adgang til viden og samarbejde samt styrke
virksomhedernes internationale engagement. Regeringen ser, som Region
Sjælland, erhvervsakademier og erhvervsskoler som vigtige institutioner til at
overføre viden til virksomheder, og der kan forventes synergi mellem den
regionale og nationale indsats. Herudover har regeringen afsat 40 mio. kr til
satsning på strategisk forskning i fremtidens produktionssystemer. Det kan
ske med grundlag i Fremtidens industri under Reglab, som flere kommuner i
regionen var med i, samt i BIOPRO projektet i Kalundborg.
Strategien afspejler også et øget fokus på den praksisnære innovation.
Initiativer med fokus på medarbejderdreven innovation er oplagte at afprøve i
region sjælland, med regionens mange SMV’er og medarbejdere med faglærte
kompetence.
Endelig fokuserer strategien på uddannelse som et redskab til at øge
innovationskapaciteten i samfundet. Igennem uddannelse ønsker Regeringen
både at tilvejebringe innovative medarbejdere i virksomhederne og øge
motivationen til at blive iværksættere. Indsatserne under dette fokusområde
tæller eksempelvis en indsats for talenter, forbedret uddannelse af lærere og
undervisere samt nye undervisnings- og læringsformer. Aktiviteter som er
sammenfaldende med kompetenceparat 2020. I Region Sjælland har
eksempelvis University College Sjælland UCSJ gode erfaringer med
iværksætteri, som også inddrager Sundhedsinnovation Sjælland. En styrkelse
af efter- videreuddannelse i forhold til innovation og iværksætteri kan udgøre
et fremtidigt indsatsområde i Region Sjælland.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum Sjælland drøfter den nye
innovationsstrategi og mulighederne for at tilpasse Vækstforums fremtidige
arbejde i forlængelse heraf.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 5
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Taget til efterretning.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:
- Danmark. Løsningernes land.
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6. Orientering om turismearbejdet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952437

Resume
Turismearbejdet i 2012 har haft stort fokus på implementering af
turismestrategien. Østdansk Turisme har haft og vil fortsat have stort fokus
værdikædeudvikling. Regionsrådet modtog i 2012 en klage over
turismestrategien og afholdt i den anledning et velbesøgt turismeseminar
den 17. december.
Sagsfremstilling
Turismestrategien, som blev vedtaget i februar 2011 sætter rammen for
Vækstforums arbejde med innovation og udvikling i turismen.
Samarbejdskontrakten med Østdansk Turisme har stor betydning for
implementeringen af strategien og Østdansk Turisme har haft og vil fortsat
udvikle turismen i regionen gennem udvikling af værdikæderne.
Værdikæderne på turismeområdet er komplekse. Bl.a. indgår både
overnatningssteder, spisesteder, detailhandel, forskellige typer af oplevelser og
naturligvis turisten i kæderne på forskelligt niveau. Der er fortsat stort fokus
på udvikling af værdikæderne indenfor fødevare, kulturhistorie og
kystturisme, men også indenfor andre temaer. Hertil kommer udvikling af
attraktive lokaliteter, hvor Østdansk Turisme i 2013 bl.a. vil arbejde med
udvikling af Marielyst, Møn og Rørvig, der alle er udpeget som ’særlige
feriesteder områder’ af Videncenter for kystturisme.
Udvikling af værdikæderne
Østdansk Turisme udvikler fødevareturismen gennem deltagelsen i det
regionale projekt: Grønne Regionale madOplevelser (GRO). I projektet skabes
der innovation i værdikædesamarbejder og arbejdes med
kompetenceudvikling i værdikæden. Gennem Vækstforums deltagelse i
Madkulturen skabes der ligeledes samarbejder i krydsningsfeltet mellem
fødevarer og turisme. Madkulturen har f.eks. taget initiativ til udvikling af en
applikation om fødevareoplevelser. Østdansk Turisme er med i dette arbejde.
Inden for kulturhistorie har Østdansk Turisme arbejdet på at få gjort vikingeog middelalderoplevelser til et ”reason to go” for udenlandske turister fra både
nær- og fjernmarkeder. Østdansk Turisme søger at få opbakning fra og samspil
om indsatsen mellem nationale, regionale og lokale aktører. Ligeledes skaber
Østdansk Turisme viden om potentiale og muligheder, idéudvikler, fundraiser
og søsætter initiativer der skal realisere potentialet – herunder udvikling af
nye oplevelser på de enkelte attraktioner, udvikling af pakkeprodukter gennem
værdikædesamarbejder og udvikling af vikinge-brandet. Udover vikinger vil
den kulturhistoriske indsats bl.a. sætte fokus på slotte og herregårde som
oplevelsessteder.
To aktiviteter, som har stor betydning for Østdansk Turismes arbejde med
vikinger og middelalder er: ”Da Danmark blev til” og ”Vikingerne som
turismeoplevelse”
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I arbejdet med værdikædeudvikling er der desuden sat fokus på aktiv ferie –
særligt cykelturisme, hvor den grønne region har en stor betydning for
attraktiviteten.
Arbejdet med udvikling af turismeområdet er således i fuld gang, hvilket Cowis
årlige måling af resultaterne for samarbejdet med Østdansk Turisme også har
vist. Samtidig er strategiens mål, om at arbejdet med værdikæderne skal
medføre, at der skabes mere værdi i turismen, langsigtet. Blandt andet af
denne grund har Vækstforum suppleret det langsigtede arbejde ved at støtte
Østdansk Turisme i arbejdet med at markedsføre de turismeprodukter, som
tiltrækker turisterne til Region Sjælland i dag.
Turismeseminar
Mandag den 17. december 2012 afholdt Regionsrådet et turismeseminar, hvor
turismestrategien og mulighederne for udfoldelse af strategien var på
dagsordenen. Ved seminariet deltog omkring 100 personer. Deltagerne kom
både fra kommuner, turistbureauer, hoteller, restauranter, attraktioner og
feriecentre.
Baggrunden for seminariet var, at Regionsrådet havde modtaget en klage over
turismestrategien fra dele af turismeerhvervet. Klagen blev forelagt
Regionsrådets Forretningsudvalg på mødet den 22. oktober 2012, hvorefter
det blev besluttet at afholde et seminar, hvor alle havde mulighed for at
bidrage med deres vinkel på turismeudviklingen.
Ud over Steen Bach Nielsens velkomst og opsamling, var seminariet delt op i
tre dele.
• Fakta og strategi
Direktør for Østdansk Turisme, Karin Melbye Holm og turismeforsker
på RUC, Jens Friis holdt oplæg.
Jens Friis holdt et oplæg, hvor der blev fremlagt en række fakta om
turismen i Region Sjælland. Af oplægget fremgår det blandt andet, at
overnatningstallet i Region Sjælland er faldet fra 2011-2012. Men den
samme tendens er der i det øvrige Danmark uden for Region
Hovedstaden.
•

Hvordan arbejder andre med turisme?
Afdelingschef i Region Syddanmark og direktør for Midtjysk Turisme
Jens Hausted holdt oplæg om tilgangen til turismearbejdet i de to
regioner.

•

Erhvervslivets ønsker til turismeindsatsen
Christoffer Knuth fra Knuthenborg og Jane Strange fra Sørup
Herregård holdt hver deres oplæg.

I forlængelse af seminariet har regionen inviteret virksomhederne til en
drøftelse af mulighederne for at udvikle samarbejdet fremadrettet. Mødet kan
danne grobund for at danne stærke partnerskaber med de store regionale
turismeattraktioner og -virksomheder. Mødet forventes afholdt i februar 2013.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 6
Vækstforum blev orienteret.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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7. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952438

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2013 for så vidt angår både EU’s strukturfondsmidler og de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er
indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen over den europæiske
strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og
Regionalfonden. For uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter
henvises til sagen ”Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter”.
Vækstforums samlede økonomi 2013
Danske kroner
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Budgetramme (inkl.
øremærkede
midler+tilbageløb)
Hidtidige bevillinger

74.891.707

Mål 2
Regionalfonden
2007-2013
267.634.202

Mål 2
Socialfonden
2007-2013
267.634.202

63.244.036

243.855.561

260.113.097

Indstillinger til
2.000.000
bevilling 26. februar
2013
Ikke disponeret
9.647.671
0)= indsatsområde, prioritet 1

18.985.724
4.792.917

7.500.000
21.105 o)

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 kr.
under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Nævnte økonomirammer kan ikke overskrides.
Frem til dette møde er der inkl. reservationer i alt bevilget 243.855.561 kr.
vedr. Regionalfonden og 260.113.097 kr. vedr. Socialfonden. Der er til dette
møde indstillet ansøgninger for i alt 18.985.724 kr. f.s.v. angår
Regionalfonden. For så vidt angår Socialfonden er der indstillet ansøgninger
for i alt 7.500.000 kr.
Som orienteret om i Vækstforums møde den 28. november 2012 har
Overvågningsudvalget for Mål 2 besluttet, at alle Mål 2-programmernes midler
skal være disponeret inden 15. juni 2013, d.v.s. senest i Vækst-forums møde i
maj måned 2013. Hvis der på tværs af regionerne samlet set er mere end 5
mio. kr. tilbage, vil de blive lagt i en national pulje, som staten disponerer på
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baggrund af max. to prioriterede indstillinger pr. Vækstforum. Omvendt, hvis
der er mindre en 5 mio. kr. samlet set, vil det fortsat være Vækstforaene, som
disponerer midlerne. Pr. 1. oktober 2013 laves samme opgørelse i relation til
evt. tilbageløbsmidler.
I forlængelse af ansøgning om Supplerende kapital til CAT Invest Zealand (CIZ
2a og CIZ2b, se sagen om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter), har vi i
Erhvervsstyrelsen undersøgt og fået bekræftet, at Socialfondens prioritet 2
midler kan anvendes hertil.
Det forventes at de resterende ikke disponerede Regionalfondsmidler i givet
fald vil kunne bevilges til nye erhvervsprojekter m.fl. i Vækstforums møde i
maj måned og/eller til udvidelse af kapitalfondene.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 7
Godkendt.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:
- Økonomioversigt VF 2013-02-26
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8. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952440

Resume
Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller Regionalfonden
fremlægges samlet i denne sagsfremstilling. Der behandles i alt 1 ansøgning
til de regionale erhvervsudviklingsmidler og 7 ansøgninger til Mål 2
Regionalfonden og Socialfonden.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges 8 ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter.
Projektansøgningerne kan sammenfattes under Vækstforum Sjællands
strategiske prioriteringer af fødevarer samt mere vækst i virksomheder bl.a.
ved tilførsel af kapital.
Vækst i virksomheder
I arbejdet med at få skabt mere værdi og innovation i regionens virksomheder
har Vækstforum allerede iværksat en bred vifte af aktiviteter. Projekterne
arbejder især med at skabe nye virksomheder, nye produktionsmetoder og
implementering af nye teknologier i Regionens små og mellemstore
virksomheder (smv’er).
Vækstforum har i en årrække arbejdet med at forbedre adgangen til risikovillig
kapital. Som et resultat af arbejdet blev CAT Invest Zealand etableret med i alt
67,5 mio. kr. i kapital. I samarbejde med CAT har der været arbejdet på at
tiltrække yderligere kapital bl.a. fra Vækstfonden, banker og private kilder.
Der foreligger nu ansøgning om ny kapital til CAT Invest Zealand. Endvidere
foreligger ansøgning fra Væksthus Sjælland om fond for små lån til
virksomheder, med henblik på at udvide paletten af finansieringsmuligheder.
Der er fokus på den sydlige del af regionen i første omgang, fordi der her er
tilsagn om privat og anden medfinansiering, men ambitionen er at dække hele
regionen på sigt. Der etableres en følgegruppe for smålånsinitiativet med
deltagelse fra Væksthus Sjælland, CAT, erhvervsorganisationer, kommuner og
region.
Endelig lægges der op til en forlængelse af amternes lån til CAT fra 2005.
Lånet blev givet som rente- og afdragsfrit lån på 20 mio. kr. af de tre amter for
en tiårsperiode med henblik på at øge CAT’s muligheder for at investere i
innovative virksomheder. Lånet udløber i 2015, og der lægges op til at
forlænge det i yderligere 10 år. Erhvervsstyrelsen har udtrykt, at ministerens
dispensationsadgang i forbindelse med lånet i 2005 stadig gælder ved en evt.
genforhandling.
De enkelte ansøgninger
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To af de 7 ansøgninger vedrører etablering af ny virksomhed i Lolland
Kommune. Den tredje ansøgning vedrører konsulentbistand, som skal lede
frem til, at ansøger etablerer en ny produktionslinje. Den fjerde ansøgning
vedrører etablering af ny produktionslinje.
Den femte og sjette ansøgning drejer sig om ny kapital til CAT Invest Zealand
med henblik på, at denne kapital kan matches med kapital fra bl.a.
Vækstfonden.
I drøftelserne med CAT Invest Zealand er kapitalbehovet i forbindelse med
udvidelsen af eksisterende kapitalfond vurderet til i alt ca. 20 mio. kr.
Samtidig har drøftelserne i Forberedelsessekretariatet også haft fokus på pipeline projekter i relation til virksomhedsetableringer på Lolland som forventes
behandlet i Vækstforums møde i maj måned.
Ud fra en samlet vurdering indstilles således en samlet kapitaludvidelse af
nuværende kapitalfond med i alt 15 mio. kr., fordelt med 7,5 mio. kr. fra
henholdsvis Regional- og Socialfonden, således at der til de nævnte
virksomhedsetableringer forbeholdes i alt ca. 5 mio. kr.
Samtidig vil der, jfr. sag ”økonomioversigt” vedrørende eventuelle
tilbageløbsmidler fra igangværende Mål 2 – projekter, ved en administrativ
bemyndigelse, løbende resten af året kunne tilføres yderligere midler til den
ansøgte kapitaludvidelse af CAT Invest Zealand. Den administrative
bemyndigelse kan således i givet fald kunne forebygge, at ikke
forbrugte/disponerede Mål 2 midler tilbageføres til en central pulje i
Erhvervsstyrelsen.
Den syvende ansøgning fra Væksthus Sjælland/kapitalfond ”smålån” handler
om formidling af små lån til mindre vækstvirksomheder (1-10 ansatte).
Finansrådet har fremsendt et notat med bemærkninger til de forelagte
finansieringsaktiviteter. Notatet er vedlagt til orientering.
1. ”East Metal i Nakskov”
Ansøger: East Metal Nakskov A/S. Ansøgt beløb: 1.121.474 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 11.214.741 kr.
Projektperioden er 7. januar 2013 – 28. februar 2014
2. ”Femern Fleet: 24/7 on call service center”
Ansøger: Femern Fleet A/S. Ansøgt beløb: 6.760.500 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 22.535.000 kr.
Projektperioden er 1. april 2013 – 30. september 2014
3. ”ELN-SCR”
Ansøger: Davidoff Maksinfabrik A/S. Ansøgt beløb: 1.255.150 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 2.510.300 kr.
Projektperioden er 1. februar 2013 – 1. juni 2014
4. ”Ny produktionslinje”
Ansøger: K. Balling-Engelsen A/S. Ansøgt beløb: 314.250 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 765.500 kr.
Projektperioden er 14. januar – 30. juni 2013
5. ”Supplerende kapital til CAT Invest Zealand” (CIZ 2a)
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Ansøger: CAT. Ansøgt beløb: 7.500.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er 15.000.000 kr. Projektperioden er 1. april
2013 – 31. december 2014
6. ”Supplerende kapital til CAT Invest Zealand” (CIZ2b)
Ansøger: CAT. Ansøgt beløb: 7.500.000 kr. fra Socialfonden, Mål 2,
prioritet 2. Projektets samlede budget er 15.000.000 kr. Projektpe-rioden
er 1. april 2013 – 31. december 2014
7. ”VF kapital (”smålån”)”
Ansøger: Væksthus Sjælland. Ansøgt beløb: 5.050.000 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 10.100.000 kr.
Projektperioden er 1. marts 2013 – 31. december 2014
Fødevarer
Vækstforum har i handlingsplan 2013-14 fastlagt et ønske om at formalisere
samarbejdet med Foodbest og den kommende FoodKIC. Arbejdet skal
tilgodese, at regionale fødevarevirksomheder får mulighed for at få dækket
deres innovations- og udviklings behov i en kommende FoodKIC.
Aktiviteten bygger ovenpå Vækstforum Sjællands strategiske indsats for at
fremme fødevarer og landbrug som en regional styrkeposition, og skal
medvirke til at øge virksomhedernes netværk og adgang til ny forskning og
viden, og dermed deres forudsætninger for innovation og vækst.
8. ”FoodKIC ansøgning”
Ansøger: Region Sjælland. Ansøgt beløb: 2.000.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Projektperioden er marts 2013 – marts 2014
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 1.121.474
kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til EAST Metal Nakskov A/S til
projektet ”East Metal i Nakskov”
2. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
5.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til Femern Fleet ApS til
projektet ”Femern Fleet: 24/7 on call service center”, under
forudsætning af, at der modtages dokumentation for grundkøb og
den nødvendige egen-finansiering samt at de nødvendige
myndighedstilladelser kan opnås
3. projektet ”ELN-SCR” ved Davidoff Maskinfabrik A/S, indstilles til
afslag til Erhvervsstyrelsen, idet det vurderes, at igangsætningen af
Regionalfondsprojektet er tids- og procesafhængig af
virksomhedens eget udviklingsprojekt og igangsætning, samt
fremskaffelse af ekstern finansiering i forhold til det betinget tilsagn
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fra Miljø-ministeriet. Herudover er Regionalfonds projektet ikke
tilstrækkeligt nyskabende og fornyende som model for en bredere
kreds af virksomheder.
4. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på optil
314.250 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til K. Balling-Engelsen A/S til
projektet ”Ny produktionslinje”
5. 5a. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
7.500.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til CAT Forsknings- og
Teknologipark A/S til projektet ”Supplerende kapital til CAT Invest
Zealand” (CIZ2a), Det forudsættes, at initiativet orienteres mod
virksomheder i hele regionen uden fortrin til vækstfabrikanter
5. 5b. administrationen bemyndiges til at indstille optil yderligere
2.500.000 kr. til Erhvervsstyrelsen, såfremt der kommer
tilbageløbsmidler fra andre Regionalfondsprojekter
6. 6a. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
7.500.000 kr. fra Socialfonden, Mål 2, prioritet 2, til CAT
Forsknings- og Teknologipark A/S til projektet ”Supplerende kapital
til CAT Invest Zealand” (CIZ2b), Det forudsættes, at initiativet
orienteres mod virksomheder i hele regionen uden fortrin til
vækstfabrikanter
6. 6b. at administrationen bemyndiges til at indstille optil yderligere
2.500.000 kr. til Erhvervsstyrelsen, såfremt der kommer
tilbageløbsmidler fra andre Socialfondsprojekter, som afvikles under
Fondens prioritet 2
7. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
5.050.000. kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til Væksthus Sjælland til
projektet ”VF Kapital” .Det forudsættes, at initiativet orienteres mod
virksomheder i hele regionen uden fortrin til vækstfabrikanter
8. det rente- og afdragsfri lån på 20 mio. kr., der blev ydet af de tre
amter til CAT Fonden i 2005 for en 10årsperiode, forlænges i
yderligere 10 år.
9. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.000.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til projektet
”FoodKIC ansøgning”
Sagen afgøres af Vækstforum, Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 8
Godkendt.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
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Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:
- Bilagsnotat East metal i Nakskov - Regionalfonden
- Bilagsnotat Femern Fleet 247 on call service center - Regionalfonden
- Bilagsnotat ELN-SCR - Regionalfonden
- Bilagsnotat Ny produktionslinje - Regionalfonden
- Bilagsnotat "CIZ 2a(Regionalfond) og CIZ2b (Socialfond) - supplerende
kapital til CAT Invest Zealand
- Bilagsnotat VF kapital - Regionalfonden
- Amternes aftale om lån til CAT
- FoodKIC ansøgning
- Ansøgning East Metal i Nakskov - Regionalfonden
- Ansøgning Femern Fleet 24-7 on call service center - Regionalfonden
- Ansøgning ELN - SCR - Regionalfonden
- Ansøgning Ny produktionslinje - Regionalfonden
- Ansøgning Supplerende kapital til CAT Invest Zealand (CIZ2) Regionalfonden
- Ansøgning Supplerende kapital til CAT Invest Zealand (CIZ 2) Socialfonden
- Anøgning VF kapital - Regionalfonden
- Erklæring Væksfonden
- Finansrådets bemærkninger
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9. Ansøgninger til Sjællandsprogrammet
Åbent
Vækstforum Sjælland
Brevid: 1952441
Resume
Under Sjællandsprogrammet er der ved femte 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. Desuden forelægger arbejdsgruppen for
Sjællandsprogrammet proces for omfordeling af midler til godkendelse af
Vækstforum.
Sagsfremstilling
Ved femte 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. Kalundborg Kommune søger om 132.000 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt ved Bjerge Strand – genopretning af
hede”.
2. Kalundborg Kommune søger om 162.250 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på
Kongstrup Klint, Røsnæs”.
3. Kalundborg Kommune søger om 151.250 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på
Klintegården Røsnæs”.
4. Kalundborg Kommune søger om 140.250 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på
Helles Klint, Røsnæs”.
5. Kalundborg Kommune søger om 118.250 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på
Barnes Banke, Røsnæs”.
6. Kalundborg Kommune søger om 162.250 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på
Astrup Banke, Røsnæs”.
7. Næstved Kommune søger om 342.222 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse sø i
Næstved ”.
8. Næstved Kommune søger om 137.085 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Genopretning af Torpe Mose”.
9. Næstved Kommune søger om 585.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturplejeprojekt for klokkefrø ved Rønnebæksholm i
Næstved Kommune ”.
10. Lejre Kommune søger om 50.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Hegning af græsningsareal ved Ledreborg Å”.
Ansøgningerne har været i høring hos medlemmer af det kommunale Naturog Miljøchefnetværk i Region Sjælland, der anbefaler, at de alle får støtte fra

- 27 -

Sjællandsprogrammet. Netværkets bemærkninger til de enkelte ansøgninger
fremgår af vedlagte bilagsnotater.
Finansiering sker gennem EU-midler under Sjællandsprogrammet via
NaturErhvervstyrelsen samt primært kommunal medfinansiering. Der søges
om i alt 1.980.557 kr. fra Sjællandsprogrammet. Se vedlagte økonomioversigt.
Med Vækstforums godkendelse af vedlagte ansøgninger, vil der samlet være
indstillet projekter til Sjællandsprogrammet for i alt 11.990.776 kr. Derudover
er der (pr. 1. januar 2013) indsendt ansøgninger under LAGbekendtgørelserne for i alt 13.168.911 kr., således at den samlede ansøgte sum
under Sjællandsprogrammet er 25.159.569 kr. Den samlede budgetramme for
Sjællandsprogrammet er på i alt 55.200.000 kr.
Status for Sjællandsprogrammet
Der er pr. 3. januar 2013 indsendt i alt 50 ansøgninger til
NaturErhvervstyrelsen. Heraf er 22 behandlet. 16 har fået tildelt støtte og seks
har fået afslag.
Der er i december 2012 igen blevet gjort status over forventninger til forbrug
af midler i 2013. I den forbindelse har parterne i Sjællandsprogrammet afgivet
overskydende midler for i alt 4.925.500 kr. og forventer at søge om de
resterende midler i 2013. Region Sjælland afgiver 4.860.000 kr. af sin ramme
på 9.550.000 kr., idet det bl.a. har vist sig teknisk vanskeligt at udvikle
projekter under erhvervsudviklingsordningen og netværksordningen, f.eks.
med henvisning til kravet om privat medfinansiering.
Arbejdsgruppen for Sjællandsprogrammet, som består af repræsentanter fra
kommuner, LAG og Region Sjælland, forelægger følgende proces for
omfordeling af overskydende midler til godkendelse af Vækstforum.
Alle kommuner i Region Sjælland får mulighed for at sende ønsker til
arbejdsgruppen ultimo februar 2013, hvorefter arbejdsgruppen fordeler de
overskydende midler efter følgende kriterier:
•
•
•

Projekterne skal minimum understøtte én af bekendtgørelserne eller
ordningerne, samt selve Sjællandsprogramansøgningen.
De kommuner, der ikke har fået tildelt midler i første omgang, eller som har
fået færrest midler, vil blive prioriteret.
Anden offentlig medfinansiering skal være på plads.

Fordeling sker umiddelbart efter Vækstforummødet den 26. februar 2013, således at
ansøgninger kan blive behandlet på Vækstforums møde den 8. maj 2013 eller ved
behandling i de lokale aktionsgrupper inden 1. juli 2013, som er sidste frist.
Ved eventuel afgivelse af yderligere midler i løbet af foråret 2013, omfordeler
arbejdsgruppen midlerne løbende efter samme kriterier.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
132.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt ved Bjerge Strand – genopretning af
hede”.
2. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
162.250 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på
Kongstrup Klint, Røsnæs”.
3. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
151.250 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på
Klintegården Røsnæs”.
4. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
140.250 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på Helles
Klint, Røsnæs”.
5. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
118.250 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på Barnes
Banke, Røsnæs”.
6. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
162.250 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt til fremme af Fransk bredpande på Astrup
Banke, Røsnæs”.
7. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
342.222 kr. fra Sjællandsprogrammet til Næstved Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse sø i
Næstved ”.
8. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
137.085 kr. fra Sjællandsprogrammet til Næstved Kommune til
projektet ”Genopretning af Torpe Mose”.
9. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
585.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Næstved Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt for klokkefrø ved Rønnebæksholm i
Næstved Kommune ”.
10. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
50.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lejre Kommune til projektet
”Hegning af græsningsareal ved Ledreborg Å”.
11. Vækstforum godkender den foreslåede proces for omfordeling af
overskydende midler.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 9
Godkendt.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- Bilag Økonomioversigt Sjællandsprogrammet januar 2013
- Bilagsnotat Bjerge Strand
- Bilagsnotat Kongstrup Klint
- Bilagsnotat Klintegården
- Bilagsnotat Helles Klint
- Bilagsnotat Barnes Banke
- Bilagsnotat Astrup Banke
- Bilagsnotat Tystrup-Bavelse
- Bilagsnotat Torpe Mose
- Bilagsnotat Rønnebæksholm
- Bilagsnotat Ledreborg Å
- Ansøgning Bjerge Strand
- Ansøgning Kongstrup Klint
- Ansøgning Klintegården
- Ansøgning Helles Klint
- Ansøgning Barnes Banke
- Ansøgning Astrup Banke
- Ansøgning Tystrup-Bavelse
- Ansøgning Torpe Mose
- Ansøgning Rønnebæksholm
- Ansøgning Ledreborg Å
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10. Opfølgning på tidligere bevillinger og
beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952442

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
”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”, hvilket Vækstforum
er orienteret om på møde d. 28/11-2012. Efterfølgende er også ansøgning til
Fornyelsesfondens pulje for ”Markedsmodning af velfærdsløsninger” afslået.
Bevillingen på 321.840 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler tilbageføres til Vækstforums generelle pulje til realisering af handlingsplan 2013.
”Fra miljøskade til miljørigtigt produkt” (Etablering af en højteknologisk
virksomhed, der indsamler, forarbejder og genbruger glasfiberskrot)
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.
Tilskuddet til European Composit Recycling Technology A/S, blev givet under
forudsætning af, at projektet var beliggende i et godkendt statsstøtteområde
samt at de nødvendige myndighedstilladelser (miljøgodkendelse, bygge- og
anlægsgodkendelser) kunne opnås. Efter indstillingen til Erhvervsstyrelsen
blev der i august måned 2012 afholdt møde med ansøger for nærmere
afklaring af forskellige forhold, inden Erhvervsstyrelsen kunne udsende
bevillingstilsagn.
Projektet modtog ultimo oktober måned 2012 tilsagn på 4.999.460,- kr. fra
Erhvervsstyrelsen. Tilsagnet var blandt andet betinget af, at projektet – som
består af 4 faser – gennemføres i sin helhed, hvorfor projektet, jfr.
Vækstforums 6 mdr. regel for igangsætning, senest 22. februar 2013 bl.a.
skulle fremsende dokumentation for den nødvendige egen- og
medfinansiering til hele projektet. Egen- og medfinansieringen til det samlede
projekt udgør i alt ca. 12,4 mio. kr.
Ansøger har nu oplyst, at der er fremskaffet medfinansiering på 7,8 mio. kr.,
hvorfor projektets fase 1 (recycling), 2 (genanvendelse af recycled materiale)
og 3 (genanvendelse gennem støbning af emner med højt indhold af recycled
materiale) kan gennemføres. Endvidere, at det er
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sandsynligt, at restfinansieringen til fase 4 (specialstøbning) kan fremskaffes
inden for en periode på yderligere 3 måneder – til den 22. maj 2013. Såfremt
den resterende finansiering evt. ikke skulle fremskaffes, vil
projektaktiviteterne blive redefineret/nedskaleret.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum orienteres om tilbageførsel af tidligere bevilget
tilskud fra de regional erhvervsudviklingsmidler til
”Sengestolen – retrofit af hospitals- og plejesenge” til
Vækstforums generelle pulje til realisering af HP 2013
2.

a) Vækstforum godkender, at seneste frist for fremsendelse
af dokumentation for medfinansiering af fase 4 aktiviteterne i
projekt ”Fra miljøskade til miljørigtigt produkt” ændres til
22. maj 2013. I modsat fald bemyndiges administrationen til
at nedskalere projektet og EU-tilskuddet, under forudsætning
af, at der forinden er
b) fremsendt dokumentation for myndighedsgodkendelserne (miljøgodkendelse, byggeanlægsgodkendelser m.v.)
c) fremsendt faktuel dokumentation for finansieringen af
faserne 1,2 og 3 svarende til 7,8 mio. kr.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 10
Godkendt.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:
- Projektændringsanmodning fra miljøskade til miljørigtigt projekt
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11. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952444

Resume
Vækstforums medlemmer orienterer om aktuelle relevante emner
Sagsfremstilling
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 11
Jens Stenbæk orienterede om, at der er igangsat et samarbejde mellem KKR
Sjælland, Region Sjælland, KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden om,
hvordan man kan samarbejde om vækst, som forventes afrapporteret i august.

Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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12. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1952447

Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013,
pkt. 12
Intet.
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet, Henning Jensen, Næstved Kommune,
Anette Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Palle Svendsen,
Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen,
Videns- og uddannelsesinst., Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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