Dagsorden
Møde i Vækstforum Sjælland
onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00
Regionshuset, Rådssalen, Sorø
Deltagere:
Steen Bach Nielsen, Regionsrådet
Jens Stenbæk, Regionrådet
Flemming Stenild, Regionsrådet
Mette Touborg, Lejre Kommune
Stig Vestergaard, Lolland Kommune
Henning Jensen, Næstved Kommune
Martin Damm, Kalundborg Kommune
Niels Hörup, Solrød Kommune
Niels Ulrich Hermansen, Ringsted Kommune
Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv
Anette Ilsøe, Dansk Industri
Ulla Koch, Videns- og Uddannelsesinst.
Henrik Nielsen, Tekniq, mf.
Henrik Christensen , Finansrådet
Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet
Ib Poulsen, Videns- og Uddannelsesinst.
Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation
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Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer
Peter Terman Petersen, Dansk Industri
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst.
Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet
Grethe Funch Petersen, Det Regionale Beskæftigelsesråd
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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2074590

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

-3-

2. Opsigelse af Vækstforums kontrakter
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2074594

Resume
Indgåelse af de nye Vækstaftaler er et led i Nyt erhvervspolitisk fokus og
lægger linjen for indsatsen fremover. Det medfører, at Vækstforums hidtidige
samarbejdskontrakter med en række aktører opsiges, og der indgås
Vækstaftaler i stedet.
Sagsfremstilling
Som led i Nyt erhvervspolitisk fokus har Vækstforum besluttet at indgå
Vækstaftaler for perioden 2014-2016. Vækstforum har for perioden 2011-2014
indgået samarbejdskontrakter med en række aktører. Som følge af indgåelsen
af de nye Vækstaftaler opsiges de nuværende samarbejdskontrakter. De
samarbejdskontrakter, der opsiges, er med følgende aktører:
•
•
•
•
•
•
•
•

DTU
Copenhagen Capacity
Østdansk Turisme
Invest in Denmark
RUC Innovation
Grønt Center
Væksthus Sjælland
EVV

Opsigelsen af samarbejdskontrakterne betyder, at kontrakterne opsiges med
virkning fra 1. januar 2014.
Det bemærkes, at aftalen om Femern-opgaverne med Femern Belt
Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity udløber ved
udgangen af 2013.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1.
2.
3.
4.

Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med DTU opsiges med virkning fra 1. januar 2014
Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med Copenhagen Capacity opsiges med virkning
fra 1. januar 2014
Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med Østdansk Turisme opsiges med virkning fra
1. januar 2014
Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med Invest in Denmark opsiges med virkning fra
1. januar 2014

-4-

5.
6.
7.
8.

Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med RUC Innovation opsiges med virkning fra 1.
januar 2014
Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med Grønt Center opsiges med virkning fra 1.
januar 2014
Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med Væksthus Sjælland opsiges med virkning fra
1. januar 2014
Vækstforums samarbejdskontrakt for 2011-2014
med EVV opsiges med virkning fra 1. januar 2014

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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3. Vækstaftaler
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2074588

Resume
Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde d. 8. maj 2013 at godkende
det fremlagte oplæg til Vækstaftaler med enkelte justeringer. Endvidere blev
det besluttet, at deadline for forslag til løsning af Vækstaftaler var d. 7. juni
2013. Der er indkommet 13 forslag til Vækstaftaler.
Sagsfremstilling
D. 8. maj 2013 besluttede Vækstforum, at de eksisterende
samarbejdskontrakter opsiges med virkning fra 1. januar 2014. I stedet indgås
der Vækstaftaler med udvalgte konsortier. Deadline for indsendelse af forslag
til løsning af konsortier var d. 7. juni. Der er indkommet 13 forslag. Forslag fra
følgende konsortier er modtaget. Forslagene er vedlagt:
Aftale
1. Tiltrække
virksomheder og
investeringer – Flere
nye virksomheder og
flere investeringer

Konsortium (Lead Partner står først)
A). Copenhagen Capacity (Invest in Denmark,
Slagelse Kommune, Næstved Kommune)
B). CAT (CAT Link/Quercus Group)
C). Femern Belt Development (Væksthus Sjælland,
DTU, DI)

2. Udnytte de store
anlægsinvesteringer

A) Femern Belt Development (DTU, ØDT, Væksthus
Sjælland)

3. Viden ud i
virksomhederne –
styrket innovation

A) DTU (RUC, UCSJ, EAS)
B) Syddansk Universitet (diverse erhvervsråd, FBD)
C) CAT
D) Grønt Center (KU, RUC, DTU, ØDT, Business LF,
Østlige Øers Landboforening, Dansk Landbrug
Sydhavsøerne)
E) Århus Universitet (DTU, KU)
F) EVV (AC, Alexandra instituttet)

4. Turisme – bedre
oplevelser

A) Østdansk Turisme (WOCO, Visit DK, Femern Belt
Development, Væksthus, Videncenter for
Kystturisme)

• Den direkte
virksomhedsrettede
indsats – Vækst i

A) Væksthus Sjælland (Copenhagen Capacity, DTU,
Femern Belt Development, CAT, Syddansk
Universitet, ØDT)
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eksisterende
virksomheder og
iværksætteri

B) EVV (AC, Alexandra instituttet)

De indkomne forslag afspejler, at der er mere fokus på aktivitet frem for aktør
end i de opsagte samarbejdskontrakter. Der er mere fokus på virksomhederne,
som også bør vægtes yderligere i de videre forhandlinger med de udvalgte
konsortier. Stærke parter er gået sammen i konsortier af frivillighedens vej, og
sammenlagt vil Vækstaftalerne udgøre færre regionale
erhvervsudviklingsmidler end de opsagte samarbejdskontrakter.
Administrationen har i gennemgangen af de indkomne forslag vurderet
forslagene via vedlagte evalueringsparametre.
Forberedelsessekretariatet har behandlet de indkomne forslag og indstillet ét
forslag ud af de indkomne, på nær Vækstaftale 1. I vedlagte bilag er de
indkomne forslag gennemgået, og forslagenes styrker og svagheder er
beskrevet.
Under Vækstaftale 1 indstilles der ikke et enkelt forslag, men de tre indkomne
forslag fremlægges sideordnet. Det skyldes, at Forberedelsessekretariatet ser
styrker og svagheder i alle tre forslag og dermed lægger op til Vækstforum at
foretage den endelige vurdering.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum prioriterer mellem de tre indkomne forslag med henblik
på indgåelse af Vækstaftale 1, som forhandles på plads med det
prioriterede konsortium frem mod endelig godkendelse på
Vækstforums møde d. 9. december 2013. Ved valg af konsortiet ledet af
Copenhagen Capacity skal der mere fokus på tiltrækning af
forskningsmidler samt overholdelse af budgetrammen. Ved valg af
konsortiet ledet af CAT skal der inddrages en
investeringsfremmeorganisation. Ved valg af konsortiet ledet af
Femern Belt Development skal generel investeringsfremme styrkes ved
inddragelse af en investeringsfremmeorganisation, samt sigtet skal
være bredere, og der dermed kommer mindre fokus på
anlægsinvesteringer.
2. Vækstaftale 2 indgås med konsortiet ledet af Femern Belt
Development, idet der i forhandlingerne frem mod den endelige
godkendelse på Vækstforums møde d. 9. december 2013 skal mere
fokus på andre investeringer end Femern-tunnelen, herunder
sygehusbyggerier.
3. Vækstaftale 3 indgås med konsortiet ledet af DTU, idet der i
forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på Vækstforums
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møde d. 9. december 2013 skal mere fokus på inddragelse af
erhvervsfremmeaktører.
4. Vækstaftale 4 indgås med konsortiet ledet af Østdansk Turisme, idet
der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på
Vækstforums møde d. 9. december 2013 skal arbejdes på en klarere
metodebeskrivelse samt på at inddrage kompetenceudvikling.
Igangværende projekter, der fortsætter i 2014 og var et led i den
opsagte samarbejdskontrakt, søges indarbejdet i Vækstaftalen.
5. Vækstaftale +1 indgås med konsortiet ledet af Væksthus Sjælland, idet
der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på
Vækstforums møde d. 9. december 2013 skal mere fokus på ”paraply”opgaven samt hvilke analyseopgaver, der kan indarbejdes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 3:
- Evalueringsparametre
- Bilagsnotat: Indkomne forslag til Vækstaftaler
- Forslag VA1 Copenhagen Capacity mfl.
- Forslag VA1 CAT mfl.
- Forslag VA1 Femern Belt Dev. mfl.
- Forslag VA2 Femern Belt Development mfl.
- Forslag VA3 DTU mfl.
- Forslag VA3 Syddansk mfl.
- Forslag VA3 CAT
- Forslag VA3 Grønt Center mfl.
- Forslag VA3 Århus Univ. mfl.
- Forslag VA3 EVV mfl.
- Forslag VA4 Østdansk Turisme mfl.
- Forslag VA5 Væksthus Sjælland mfl.
- Forslag VA5 EVV mfl.
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4. Videreførelse af aktiviteter
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2074648

Resume
Som følge af indgåelse af Vækstaftaler opsiges Vækstforums nuværende
samarbejdskontrakter. I enkelte kontrakter er der forpligtelser i forhold til
andre igangværende aktiviteter, som skal håndteres i forbindelse med
afviklingen af samarbejdskontrakterne.
Sagsfremstilling
Vækstforum indgår Vækstaftaler for perioden 2014-2016 og opsiger samtidig
de nuværende samarbejdskontrakter for perioden 2011-2014. I nogle af
samarbejdskontrakterne indgår aktiviteter, som understøtter projekter og
andre aktiviteter med særskilt finansiering. Der er behov for at sikre, at
forpligtelser i forhold til disse projekter overholdes, således at aktiviteterne
kan videreføres som planlagt. Der er tale om aktiviteter i forbindelse med
følgende samarbejdskontrakter:
Grønt Center
Grønt Center har fremsendt en oversigt over projekter de deltager i, hvor der
er en sammenhæng til samarbejdskontrakten. De økonomiske forpligtelser er
opgjort til følgende beløb (kr.):
•
•
•
•
•
•

Masterplan DK-T Fødevarekompetencecenter (Beltfood II): 140.000
Fødevarefestival Region Sjælland:
300.000
Biowatt
126.000
Produktion af Ny Nordisk Mad
147.500
Interreg IVA netværk projekt BioBusINet (ansøgt)
100.000
I alt
813.500

Østdansk Turisme
Femern-projektet (Udvikling af Femern Belt-regionen):
Parterne er Business Lolland-Falster, Vordingborg Udviklingsselskab, Visit
Sydvestsjælland, Visit Odsherred, RUC, Ostsee Holstein Tourismus,
Scharbeutz Hohwachter Bucht, HORESTA, DEHOGA, Femern A/S og
Østdansk Turisme. Østdansk Turismes andel af projektets økonomi i 2014
udgør 315.000 kr. Østdansk Turisme vurderer, at det vil kræve betydelige
administrative ressourcer at lukke/ændre projektet, og manglende deltagelse
fra Østdansk Turisme vil få konsekvenser for de andre parter. Tilbagebetaling
af EU-midler vil kunne forekomme. Administrationen vurderer, at projektet
bør indgå i Vækstaftalerne, og dermed ikke skal medfinansieres særskilt.
Da Danmark blev til:
Projektets parter er Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturministeriet,
Region Sjælland og Østdansk Turisme. Østdansk Turismes andel af projektets
økonomi udgør 650.000 kr. i 2014. Østdansk Turisme vurderer, at
forpligtelsen kan ophæves uden økonomiske konsekvenser, men vil svække
indsatsen for de andre projektpartnere. Administrationen vurderer, at
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projektet bør indgå i Vækstaftalerne, og dermed ikke skal medfinansieres
særskilt.
GRO-projektet (Grønne Regionale FødevareOplevelser):
Projektet gennemføres af en række parter, herunder RUC, Grønt Center,
Østdansk Turisme, Roskilde Festival, UCR, UCSJ.
Østdansk Turismes andel af projektets økonomi i 2014 er 370.000 kr., som
finansieres via samarbejdskontrakten. Østdansk Turisme vurderer, at det vil
kræve betydelige administrative ressourcer at lukke/ændre projektet, og
manglende deltagelse fra Østdansk Turisme vil få konsekvenser for de andre
parter. Tilbagebetaling af EU-midler vil kunne forekomme.
Powered By Cycling:
Projektets parter er Cyklistforbundet, Visit Denmark, Campingrådet,
Nationalpark Thy, Destination Sydvestjylland, Region Midtjylland og
Østdansk Turisme. Østdansk Turismes andel af projektets økonomi i 2014
udgør 250.000 kr., som finansieres via samarbejdskontrakten.
Østdansk Turisme vurderer, at det vil kræve betydelige administrative
ressourcer at lukke/ændre projektet, og manglende deltagelse fra Østdansk
Turisme vil få konsekvenser for de andre parter. Tilbagebetaling af EU-midler
vil kunne forekomme.
Vikingturismeprojekt:
Parterne er de regionale turismeselskaber, Visit Denmark, Kulturstyrelsen,
Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Østdansk Turismes andel af projektets
økonomi i 2014 udgør 350.000 kr. Østdansk Turisme er Lead Partner og
projektet vil lukke, hvis medfinansieringen/deltagelsen ophører.
EVV
Videnmetro: Projektet gennemføres af EVV og afsluttes ved udgangen af 2014.
EVVs samarbejdskontrakt finansieres med 1.100.000 kr. årligt og skal ses i
sammenhæng med projektet Videnmetro. Samarbejdskontrakten fungerer
som brobyggerfunktion mellem viden- og uddannelsesinstitutioner og
virksomheder og bidrager derfor til grundlaget for projektet. EVVs vurdering
er derfor, at projektet Videnmetro vil lukke uden midlerne fra
samarbejdskontrakten.
Væksthus Sjælland
Analyseaktiviteter: Den overvejende del af Væksthus Sjællands
samarbejdskontrakt udgøres af analyseaktiviteter. Disse aktiviteter skal søges
indarbejdet i Vækstaftalen med Væksthuset som Lead Partner.
Administrationen arbejder på en gennemgang af de nuværende
analyseaktiviteter, finansieret med regionale erhvervsudviklingsmidler, med
henblik på et samlet overblik over nuværende og fremtidig behov for analyse.
Gennemgangen vil indeholde en vurdering af, hvordan eksterne aktører skal
indgå som leverandører, herunder Væksthuset. Sagen drøftes i
forberedelsessekretariatet inden sommeren. Væksthuset vil få besked med et
halvt års varsel om, hvilke analyseaktiviteter som evt. ikke videreføres.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
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Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1.

det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges
813.500 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Grønt Centers
gennemførelse af projektaktiviteter i 2014
tilknyttet den opsagte samarbejdskontrakt.

2.

det indstilles til Regionsrådet, at Østdansk
Turisme bevilges midler til gennemførelse af
følgende aktiviteter i 2014 tilknyttet den opsagte
samarbejdskontrakt: 370.000 kr. til GROprojektet, 250.000 kr. til Powered by Cycling og
350.000 til Vikingturisme i alt 970.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler.

3.

Østdansk Turismes aktiviteter i projekterne: Da
Danmark blev til og Femern-projektet, tilknyttet
den opsagte samarbejdskontrakt, indgår som led i
vækstaftalerne.

4.

det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges
1.100.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til EVV til
gennemførelse af aktiviteter, som understøtter
projektet: Videnmetro i 2014, tilknyttet den
opsagte samarbejdskontrakt.

Sagen afgøres af Regionsrådet
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5. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2074596
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