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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2521616

Resume
Sagsfremstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 1
Indstillingen blev tiltrådt.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Evaluering af vækstkonferencen 2015
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2506718

Resume
Vækstforum har afholdt sin årlige Vækstkonference den 6. maj 2015. Der
lægges op til en evaluering af konferencen.
Sagsfremstilling
Vækstforum har afholdt sin årlige Vækstkonference den 6. maj 2015 i HAL-E i
Holbæk.
Umiddelbart efter konferencens afslutning er deltagere via mail blevet bedt om
at respondere på et elektronisk spørgeskema. Oversigt over svar er vedlagt.
Nedenfor er en kort opsummering af svarene i evalueringen:

•
•
•

98% svarer, at de vil anbefale andre at deltage i
Vækstkonferencen
Konceptet med afveksling mellem oplæg og dialog ved borde
fungerer
Oplæggene på dagen var interessante og relevante

Herudover lægges der op til, at Vækstforum evaluerer konferencen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at konferencen evalueres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 2
Sagen blev drøftet. Vækstforums bemærkninger inddrages i planlægningen af
næste års konference, der afholdes efter samme princip.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:
- Deltageres evaluering af Vækstkonferencen 2015
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3. Udpegning af delegation til fællesmøde
mellem Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for
Sjælland og Vækstforum Sjælland
Åbent
Brevid: 2509509
Resume
Det Regional Arbejdsmarkedsråd (RAR) har sendt en invitation til
Vækstforum Sjælland om afholdelse af et fællesmøde mellem RARs
formandskab og en delegation fra Vækstforum Sjælland.
Sagsfremstilling
RAR har overtaget Det regionale Beskæftigelsesråds rolle som samarbejdspart
i samarbejdsaftalen med Vækstforum Sjælland og Region Sjælland.
Formandskabet for RAR Sjælland vil på den baggrund gerne mødes med
repræsentanter fra Vækstforum Sjælland.
Mødet foreslås afholdt i efteråret 2015. Mulige mødedatoer er: D. 23.
november alternativt d. 26. november 2015 i tidsrummet 15-17.
Det foreslås, at Vækstforum repræsenteres ved én repræsentant for hver af de
fem parter i Vækstforum: Kommunerne, Regionsrådet, vidensinstitutionerne,
erhvervsorganisationerne og arbejdsmarkedets parter foruden Astrid Dahl,
som er udpeget som tilforordnet for Vækstforum til RAR. Der er udtrykt ønske
om fra arbejdstagersiden, at de får en plads i delegationen. Invitation fra RAR
er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum Sjælland udpeger en
delegation, hvor arbejdstagersiden sikres en plads, hvis de ønsker det, til
fællesmødet mellem Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland og
Vækstforum Sjælland.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 3
Jens Stenbæk, Jane Strange Nielsen, Claus Engholm Jensen, Githa Nelander
og Ulla Skaarup blev udpeget til at udgøre delegationen. Astrid Dahl deltager
også på fællesmødet, idet hun er udpeget som tilforordnet for Vækstforum til
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
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uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Invitation til fællesmøde
- Samarbejdsaftale mellem VF og Det regionale beskæftigelsesråd
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4. Status på Dansk Kyst- og Naturturisme
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2507004

Resume
Formanden for Dansk Kyst- og Naturturisme, Henrik Höhrmann, kommer
og redegør for status på Dansk Kyst- og Naturturisme samt etableringen af
Østersøpartnerskabet. Direktøren for Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens
Hausted, deltager ligeledes ved fremlæggelsen.
Sagsfremstilling
På Regionrådets møde den 8. januar 2015 blev det besluttet at bevilge
1.670.000 kr. pr år i 2015 og 2016 til Dansk Kyst- og Naturturisme.
Dansk Kyst- og Naturturisme er pr 1. januar 2015 oprettet som en
erhvervsdrivende fond, der har til formål at udvikle kyst- og naturturismen i
Danmark og dermed skabe vækst. Dansk Kyst- og Naturturisme skal, i
henhold til aftalen omkring Regeringens vækstplan for turisme, samle de
relevante aktiviteter fra de regionale turismeselskaber.
På mødet informerer Henrik Höhrmann og Jens Hausted, henholdsvis
formand og dirktør for Dansk Kyst- og Naturturisme, om status på Dansk
Kyst- og Naturturisme og Østersøpartnerskabet.
Dansk Kyst- og Naturturisme skal oprette et Østersøpartnerskab og et
Vestkystpartnerskab. Østersøpartnerskabet, som får sekretariat i Vordingborg,
er under udvikling. Partnerskabet forventes etableret som en forening, hvor
Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden samt
Bornholm, kommunesammenslutninger og Dansk Kyst- og Naturturisme står
som stiftere af foreningen. Østersøpartnerskabets overordnede formål bliver at
realisere en af en handlingsplan.
Handlingsplanen afspejler forslag til initiativer, der er med til at leve op til
regeringens Vækstplan for turisme, samtidig med at der er potentiale for vækst
i den geografi partnerskabet dækker. Der lægges op til at styrke
turismeudviklingen i samarbejde med dem, der kan og vil udviklingen i
turismen.
Region Sjælland er tovholder på etableringen af Østersøpartnerskabet og
dermed også på arbejdet med udarbejdelse af handlingsplanen. Som tovholder
har administrationen etableret et tæt samarbejde med Dansk Kyst- og
Naturturisme, Region Syddanmark, Region Hovedstaden, VisitNordsjælland,
Bornholm, 16 østvendte kommuner i Region Syddanmark samt KKRSjælland.
Henrik Höhrmann og Jens Hausted vil i deres oplæg sætte fokus på, hvad
Region Sjælland får ud af at lægge midler i Dansk Kyst- og Naturturisme.
Ligeledes vil de beskrive, hvilke relevante aktiviteter Dansk Kyst- og
Naturturisme samler fra Østdansk Turisme.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tager orienteringen til
efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 4
Sagen blev taget til efterretning.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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5. Handlingsplan 2015-16 for den regionale
vækst- og udviklingsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2509106

Resume
Regionsrådet og Vækstforum Sjælland vedtager i fællesskab en
handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Vedlagte udkast fremlægges med henblik på fastlæggelse og godkendelse af
handlingsplanens indhold.
Sagsfremstilling
Regionsrådet og Vækstforum Sjælland har den 12. marts 2015 vedtaget en
regional vækst- og udviklingsstrategi. I forlængelse heraf fremlægges hermed
vedlagte udkast til handlingsplan for 2015-16.
De foreslåede aktiviteter i vedlagte udkast afspejler, at Handlingsplan 2015-16
skal:

•
•
•

•
•
•

Adressere de 10 målsætninger i ReVUS og indeholde delmål
hertil.
Fremhæve sammenhængen mellem ReVUS målsætninger og
principper og Handlingsplanens aktiviteter.
Bygge på viden om, hvad der virker, herunder igangværende
aktiviteter, erfaringer og best practise både fra regionen og
sammenlignelige regioner i Nordeuropa.
Bygge videre på Vækstforums og Regionsrådets igangværende
indsatser.
Igangsætte de mest effektfulde aktiviteter og følge op på effekten
heraf.
Bidrage til internationalisering og til udvikling i yderområder.

Aktiviteterne i handlingsplanen er beskrevet under hver af de fire temaer i
strategien, men går i flere tilfælde på tværs af temaerne og udgør en samlet
indsats.
Med vedlagte udkast til handlingsplan lægges der op til, at Regionsrådet og
Vækstforum udpeger de aktiviteter, som samlet set og med en fornuftig
risikoprofil bidrager mest effektfuldt til at skabe vækst og beskæftigelse i
regionen.
I udkastet er gode ideer er fravalgt til fordel for bedre ideer eller mere
effektfulde ideer. Og det indeholder et forslag til skarp prioritering af de
udviklingsmidler, som er til rådighed. Både de midler som Regionsrådet
afsætter og prioriterer – herunder i samarbejde med Vækstforum – og EU
midler i socialfonden og regionalfonden. Det foreslås, at Regionsrådet og
Vækstforum disponerer hovedparten af midlerne i 2015-2016 og gearer
indsatsen bedst muligt med interregmidler, nationale puljer og andre
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internationale programmer. Det foreslås også, at en afgrænset del af midlerne
reserveres til aktiviteter, som ikke er kendte nu, men hvor Regionsrådet og
Vækstforum i løbet af perioden identificerer et behov for at igangsætte
yderligere aktiviteter.
Aktiviteterne skal igangsættes i løbet af det næste halvandet år og gennemføres
i flere tilfælde over en flerårlig periode, der rækker ud over 2016. Regionsrådet
og Vækstforum vil få lejlighed til at følge op på indsatsen hvert halve år og har
mulighed for at justere indsatsen, hvis effekterne udebliver, eller der er behov
for supplerende tiltag.
Handlingsplanen udgives som et modul på www.regionsjaelland.dk under
overskriften ”Vi udvikler Region Sjælland”, som også anvendes ved
kommunikation om den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Økonomi
Af vedlagte udkast fremgår et tentativt budget for de foreslåede aktiviteter.
For så vidt angår de midler, som Regionsrådet afsætter til Regional Udvikling,
herunder i samarbejde med Vækstforum, gives der et fyldestgørende overslag
over aktiviteternes forventede anvendelse af midler i 2015 og 2016. For så vidt
angår strukturfonde, interreg og andre finansieringskilder, gives der et
overslag for nogle af aktiviteterne, mens beløbet for andre aktiviteters
vedkommende vil afhænge af den efterfølgende projektudvikling i samarbejde
med aktører. Dette afspejler, at der i særlig grad er knaphed på regionale
midler, mens aktiviteterne i handlingsplan 2015-16 ikke forventes at ville
komme til at udfordre rammerne for EU-midler og andre finansieringskilder.
Af estimatet fremgår det, at de regionale udviklingsmidler forventes fuldt ud
disponerede i 2015, og hovedparten af midlerne i 2016 til de foreslåede
aktiviteter. Tilsvarende fremgår, at de regionale erhvervsudviklingsmidler
forventes fuldt ud disponerede til de foreslåede aktiviteter i 2015, mens der i
2016 forventes disponeret ca. 80 % af rammen.
Der tages forbehold for, at budgettet for 2016 først vedtages i september 2015,
og at rammen for regionale udviklingsmidler og erhvervsudviklingsmidler
derfor ikke kendes før.
Proces for vedtagelse af handlingsplanen
På døgnseminarets dag 1 (27. maj) vil Vækstforum få lejlighed til at drøfte
vedlagte udkast til handlingsplan indgående, herunder forslag til økonomiske
dispositioner og aktiviteter. Processen for denne drøftelse fremgår af
programmet for døgnseminaret. På baggrund heraf forventes Vækstforum på
det ordinære møde på dag 2 at fastlægge og godkende handlingsplanens
indhold.
Regionsrådets udvalg for vækst- og udviklingsstrategi får ligeledes på sit møde
den 3. juni lejlighed til at drøfte indholdet.
Derefter forventes den endelige handlingsplan vedtaget på møde i
Regionsrådet den 4. juni 2015.
Indstilling
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Forberedelsessekretariatet indstiller, at handlingsplanen og dens økonomiske
rammer drøftes og godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 5
Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:
Det er væsentligt at fastholde fokus på og udvikle modeller, der understøtter,
at de erhvervsrettede aktiviteter reelt bygger på en efterspørgsel fra
virksomheder i regionen.
Når der gennemføres calls, skal der være opmærksomhed på at involvere nye
aktører, herunder private.
Behandlingen af ansøgninger og tilblivelsen af den kommende handlingsplan
skal ske i en proces, som er transparent for ansøgere, parterne bag
Vækstforum og andre aktører. Tilsvarende skal strategi, handlingsplan og
kriterier være tilgængelige for alle parter, primært via Vækstforums
hjemmeside.
Udkast til handlingsplan omdannes til en investeringsplan, der viser, hvor
Vækstforum ønsker at investere for at opnå de ønskede afkast/effekter.
Investeringsplanen opdateres løbende på Vækstforums hjemmeside.
Følgende konkrete ændringer indarbejdes i investeringsplanen:

•

I f.t. grøn omstilling foreslås arbejdet med et biogasprojekt (med
udgang i bl.a. halm) i 2016.

•

I f.t. Greater Copenhagen initiativerne skal der være
opmærksomhed på, at aktører i Region Hovedstaden og Region
Skåne reelt deltager i projekterne.

•

I f.t. samspillet med Danmarks Eksportråd skal det konkretiseres
og vises, at aktiviteten har effekt for virksomhederne i Region
Sjælland.

•

I f.t. sundheds- og velfærdsinnovationsinitiativerne indtænkes
vidensinstitutionernes og sundhedsorganisationernes rolle.

•

I f.t. Femern Bælt Innovationsaktiviteterne ønsker Vækstforum
at følge disse tæt.

•

I f.t. Dansk-Tysk statistiksamarbejde undersøges det, om der ikke
kan tilvejebringes statslig finansiering til projektet, og de
vækstrettede perspektiver skal beskrives nærmere, inden der
tages endelig stilling til om projektet skal gennemføres.
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•

•
•

I f.t. transport- og logistikklyngen skal denne være regionalt
dækkende, logistikdelen er vigtig, og vores centrale geografiske
placering skal udnyttes.
I f.t. mobil og bredbånd skal der sikres tilstrækkeligt med
ressourcer til at gennemføre de nødvendige netværks- og
interessevaretagelsesaktiviteter.

John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:
- Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi
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6. Greater Copenhagen-samarbejdet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2508762

Resume
Der er vedtaget en ramme for en ny organisering af Greater Copenhagensamarbejdet. Der arbejdes på at effektivisere erhvervsfremmesystemet,
herunder mulighederne for samordning på det grønne område. Der er fokus
på at implementere igangsatte initiativer som bl.a. fødevaresatsningen. Der
afholdes politisk topmøde i Kristianstad den 22. juni 2015.
Sagsfremstilling
Der er afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde i Greater Copenhagensamarbejdet 20. april 2015 med det formål at nå til enighed om en samlet
organisation for det erhvervspolitiske arbejde i Greater Copenhagen.
Organisationen vil afløse den nuværende Øresundskomite og overtage de
midler, medlemsorganisationerne bevilger.
Den fastlagte organiseringsmodel betyder, at de svenske parter kan indmelde
sig formelt i samarbejdet. Der bliver tale om en organisation med egen juridisk
status, som dermed kan indgå aftaler og søge om midler. Organisationens
navn bliver “The Greater Copenhagen & Skåne Committee”. Organisationens
bestyrelse får på henholdsvis dansk og svensk side syv bestyrelsesmedlemmer
samt to observatører uden stemmeret. Den skånske side tilkendegav villighed
til at betale halvdelen af udgifterne til driften af en ny organisation.
Basisorganisationen vil have en mindre størrelse, mens det faglige arbejde vil
blive udført af medlemsorganisationerne. Der lægges op til en model med en
basispakke og en tilvalgspakke, så parterne selv, herunder de enkelte
kommuner, kan afgøre, hvor meget de vil deltage i. Det endelige grundlag for
den nye organisering skal ligge færdig til bestyrelsens møde 22. juni 2015. På
samme dag afholdes politisk topmøde for borgmestre mv. fra begge sider af
sundet for at skabe ejerskab til samarbejdet blandt kommuner og aktører i hele
metropolregionen. Mødet holdes i Kristianstad.
Der arbejdes videre på at skabe et mere sammenhængende
erhvervsfremmesystem. En analyse ved IRIS-group viser, at der er mange
erhvervsfremmeaktører, og at kendskabet og koordinering mellem dem kunne
være bedre. Der er igangsat en eksekveringsplan, som skal sikre bedre
sammenhæng. Herunder er der et pilotprojekt for samordning på det grønne
område, hvor der er særlig mange aktører. Region Sjælland og KKR
Hovedstaden står i spidsen for arbejdet. Endvidere arbejdes der i kommunal
regi for at fokusere og koordinere den kommunale erhvervsservice.
Herudover arbejdes der videre med strategiske initiativer, såsom fælles brand,
fælles besøgstjeneste for udenlandske delegationer, fælles investorportal,
trafikcharter på infrastrukturområdet, fælles fødevareindsats, international
borgerservice og fælles opslag til kommuneplan og Revus. Derudover skal det
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afklares grundlag for en fælles turismeindsats, og det er vedtaget, at
samarbejdet om ESS-MAX-IV skal indgå som et fælles projekt.
Der er foreslået nye initiativer, som skal bearbejdes yderligere og forelægges til
beslutning på bestyrelsens møde 22. juni 2015. Herunder skal det beskrives,
hvordan de passer ind i Greater Copenhagen-strategien og bidrager til
væksten.
Fra de sjællandske parter i samarbejdet har der løbende været fastholdt, at der
skal være fokus på vækst, og at der skal opnås konkrete resultater. Fokus bør
fastholdes inden for de nye organisatoriske rammer. Det er vigtigt, at
samarbejdet gør en reel forskel ved at udnytte den synergi og kritiske masse
den store region giver. Samtidig skal det være vedvarende fokus på, at
samarbejdet gavner alle dele af regionen, herunder Region Sjælland. I den
forbindelse bør der i den kommende tid udvikles tiltag, som har særlig
relevans for Region Sjælland, og som inddrager sjællandske virksomheder og
aktører, så regionalt ejerskab til og effekt af samarbejdet opnås.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Sagen blev taget til efterretning.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 6
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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7. Orientering om status for Quickstart
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2507986

Resume
Nedenfor gives en status for Quickstart. Quickstart skal medvirke til, at de
kommende års anlægsinvesteringer skaber varig vækst og blivende
beskæftigelse i Region Sjælland.
Sagsfremstilling
Quickstart er fælles indsats for aktørerne blandt erhvervsfremme-,
beskæftigelses- og uddannelsesområdet, som skal medvirke til, at de
kommende års anlægsinvesteringer i Østdanmark skaber varig vækst og
blivende beskæftigelse i Region Sjælland.
Status for de tre spor i Quickstart: Vækstsporet, beskæftigelsessporet og
kompetencesporet beskrives kort nedenfor.
Vækstsporet
Projektet ’Anlægsinvesteringer i Region Sjælland’ er den virksomhedsrettede
aktivitet under Quickstart. Væksthus Sjælland fik godkendt projektet i
Vækstforum 3. februar 2015.
Formålet med projektet er at tilbyde bygge- og anlægsvirksomheder i Region
Sjælland et fokuseret forløb med henblik på, at virksomhederne kan få andel i
enten de kommende anlægsinvesteringer i Region Sjælland, øvrige
anlægsinvesteringer og/eller opgaver, som udløber af investeringerne i
anlægsprojekterne i Region Sjælland over de kommende år, herunder blivende
serviceerhverv. Udgangspunkt for projektet er en direkte dialog med
virksomhederne om de behov og muligheder, den enkelte virksomhed har iht.
de kommende anlægsbyggerier i Region Sjælland.
Projektet udrulles primo maj.
Beskæftigelsessporet
Arbejdsgruppen inden for beskæftigelsessporet har til opgave at bistå i
Quickstart samarbejdet og synliggøre jobmuligheder og understøtte
koordineringen af den af en målrettet indsats for at få flere i ledige i job via
kompetencegivende uddannelsesforløb inden for de brancher, der forventes
efterspørgsel på i forbindelse med de store anlægsbyggerier i Region Sjælland.
Der arbejdes pt. på at etablere et samlet overblik over arbejdskraft- og
uddannelsesbehov på kort og mellemlangt sigt, der skal afdække de
arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af de store offentlige
anlægsinvesteringer i Region Sjælland. Analysen skal ydermere afdække de
uddannelses- og øvrige kompetencemæssige behov og flaskehalse, der
forventeligt vil opstå i byggefasen, herunder afdække hvilke typer af
kompetencer, der vil blive efterspørgsel på. Analysen forventes færdig i juni.
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Kommunerne i Region Sjælland har via Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
(RAR) tilsammen fået afsat ca. 10,7 mio. kr. fra den regionale
uddannelsespulje. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede
uddannelsesforløb ud fra en positivliste godkendt af RAR. På positivlisten
findes en række opkvalificeringsforløb for ledige til bygge- og anlægsområdet.
Kompetencesporet
EUC Sjælland har i samarbejde med de fire øvrige bygge- og anlægsskoler i
Region Sjælland udarbejdet en ansøgning, som forelægges til Vækstforums
behandling under punkt 14.
Region Sjælland står over for store anlægsinvesteringer, og det betyder, at der
indgås store kontrakter indeholdende sociale klausuler. Udfordringen er, at
udenlandske virksomheder ikke kender den danske uddannelsesmodel og
derfor ikke vil indgå danske aftaler og at udvikle nye praktikmodeller.
Projektets hovedformål er derfor at sikre, at de sociale klausuler, der indgår i
kontrakterne med de store konsortier ved de store anlægsinvesteringer,
udmunder i egentlige praktikpladser.
Der er afholdt styregruppemøde mandag d. 27. april. Sagen opdateres med
pointerne herfra frem mode Vækstforums møde.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 7
Sagen blev taget til efterretning.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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8. Opfølgning og fremdrift på projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2508574

Resume
Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere
indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Det er afgørende, at
aktiviteterne skaber vækst og beskæftigelse, hvorfor projekt- og
effektmodellen er blevet indført. Som et led i dette arbejde gives der her en
status på alle igangsatte projekter siden 1. januar 2014, som Vækstforum har
godkendt.
Sagsfremstilling
Region Sjælland og Vækstforums mål er at medvirke til at skabe vækst og
beskæftigelse. Det er i den forbindelse afgørende, at de udviklingstilskud, der
gives, er både fokuserede og har et klart sigte på at kunne dokumentere vækstog beskæftigelsesmæssige resultater og effekter. Derudover skal Vækstforum i
følge lov om erhvervsfremme følge op på de investeringer, der foretages under
den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Derfor er projekt- og effektmodellen blevet indført. Et af formålene med
modellen er at skabe overblik over fremdriften i igangsatte projekter i forhold
til at skabe effekter og nå det skitserede mål.
Konkret betyder det, at alle nye investeringer, der foretages af Vækstforum, fra
dag 1 er underlagt en systematisk evaluerings- og opfølgningsmetode.
Derfor får Vækstforum på hvert møde, gældende fra dette møde, en status på,
hvor projekter, finansieret via Vækstforums erhvervsudviklingsmidler eller
Mål 2 midlerne, befinder sig i forhold til de beskrevne resultater og milepæle i
de enkelte godkendte ansøgninger. Der laves status på alle projekter, der er
bevilget tilskud siden 1. januar 2014.
Status for projekterne baserer sig på halvårlige tilbagemeldinger fra
projekterne. Resultaterne herfor danner baggrund for, hvilken farve
administrationen kategoriserer dem som.
Således kan projekterne være grønne, gule eller røde. Farverne for projekterne
gives ud fra følgende kriterier:

•

Grøn gives til de projekter, der kører som planlagt. Projekterne
følger milepælsplanen, og dermed leverer projektet både
leverancer og projektøkonomi efter den godkendte milepælsplan.

•

Gul gives til de projekter, hvor der er afvigelser fra planen,
og/eller der kan muligvis opstå problemer med at nå i mål. Det
vil sige, at der enten er problemer med leverancerne eller
projektøkonomien, og der er behov for korrigerende handlinger.
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Administrationen vil i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere
afvigelserne, men følgende indikatorer kan understøtte
vurderingen:
o Underperformance på milepæle > 10 %.
o Budgetomplaceringsbehov >10 % af det samlede budget.
•

Rød gives til de projekter, som er forsøgt korrigeret, og hvor der
er store problemer med at nå i mål. Det vil sige projekter, der
både har problemer med leverancerne og projektøkonomien, og
hvor der er alvorlige udfordringer med, at projektet kan opfylde
"forventede resultater og effekter". Administrationen vil i hvert
enkelt tilfælde konkret vurdere afvigelserne, men følgende
indikatorer kan understøtte vurderingen:
o Der er risiko for, at der skal foretages væsentlige
budgetændringer, fx budgetomplaceringsbehov > 30 % af
det samlede budget, budgetreduktioner på > 30 % og
lignende.
o Forudsætningerne er ændret væsentligt, fx udfordringer i
medfinansiering eller barrierer i at arbejde med
målgruppen.
o Eller andet kritisk som gør, at projektet ikke når sine
milepæle, fx underperformance på milepæle >25 %.

I vedlagte bilag fremgår det, at der er 12 projekter, der er grønne, 2 der er gule
og 0, der er røde.
Projekter, der er kategoriseret som rød, vil som regel kræve en særskilt
stillingtagen og kan derfor fremadrettet kræve en særskilt sag.
Det er vigtigt at pointere, at kategoriseringen er en vejledning og kan være
med til at screene, hvor projekterne står i forhold til de beskrevne milepæle.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Vækstforum kan godkende kriterierne for kategoriseringerne af
projekterne som henholdsvis grøn, gul og rød.
2. Vækstforum tager sagen til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 8
Indstillingen blev tiltrådt, idet der på Vækstforums møde d. 2. september 2015
gives en status på de to projekter, der er markeret som gule.
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John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:
- Status opføglning på projekter
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9. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462060

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2015 og 2016 vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU´s
strukturfondsmidler (programperiode 2014-2020).
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som
tidligere er bevilget, og som er indstillet til godkendelse på dette møde.
Opgørelsen omfatter de regionale erhvervsudviklingsmidler, som indstilles af
Vækstforum, og bevilges af Regionsrådet, og EU-midler, som indstilles af
Vækstforum, og bevilges af Erhvervsstyrelsen. Opgørelsen over den
europæiske strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder,
Socialfonden og Regionalfonden. Der henvises til de enkelte dagsordens
punkter for uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter.
Vækstforums samlede økonomi 2015 og 2016
Danske kroner
Regionale
Regionale
Mål 2
Mål 2
erhvervserhvervsRegionalSocialfonden
udviklingsudviklingsfonden
2014-2020
midler
midler
2014-2020
2015
2016
Budgetramme
64.000.000
62.500.000
242.970.005
253.530.529
(inkl. øremærkede midler +
tilbageløb)
Hidtidige
39.316.464
5.170.000
20.348.800
35.880.512
bevillinger
Indstillinger til
6.597.800
18.353.626
0
mødet
28.05.2015
Reserverede
3.000.000
22.345.000
12.000.000
0
midler
Ikke
15.085.736
34.985.000
192.267.579
217.650.017
disponeret
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.).
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 og 2016.
Regionsrådet har afsat 64.000.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2015.
Der er tidligere bevilget 39.316.464 kr.
Der er tidligere reserveret midler, som skal udmøntes i bevillinger. Der er d.
19. august 2013 reserveret 5.000.000 kr. til medfinansiering af nationale
innovationsnetværk, hvoraf 1.850.000 blev bevilget d. 25. september 2014. De
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resterende 3.150.000 kr. foreslås anvendt til Innovationsnetværk Femern
Bælt. Der er indgået aftale med DEA om den konkrete implementering af
innovationsnetværket.
I Regionsrådets budget 2015 er der afsat 2 mio. kr. til sundhedsinnovation.
Midlerne fremgår ikke af økonomioversigten. De 2 mio. kr. fra
erhvervsudviklingsmidlerne prioriteres administrativt af styregruppen for
sundhedsinnovation og i overensstemmelse med Regionsrådets strategi for
sundhedsinnovation. Strategien har fokus på bl.a. offentlig-privat innovation,
og kan ses på:
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/innovation/sundhedsinnovation/D
ocuments/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf
Der indstilles i alt 6.597.800 kr. af 2015-midlerne på dette møde.
Hermed er der 15.085.736 kr. af 2015- midlerne og 34.985.000 kr. af 2016midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde modtaget 2 ansøgninger om tilskud fra Regionalfonden,
Mål 2, til projektet Rest til ressource – Grønne forretningsmodeller for
SMV´ere fra Kalundborg Kommune ved Dansk Symbiose Center samt
projektet Zealand Global – Flere internationale vækstvirksomheder i Region
Sjælland, fra Væksthus Sjælland. Der henvises til de enkelte
dagsordenspunkter. Endnu ikke disponerede midler fremgår af ovenstående
økonomioversigt.
Mål 2 midler 2007-2013 – opgørelse af ikke forbrugte midler.
Der er i de danske Mål 2-programmer i strukturfondsperioden 2007-2013
afsat 267.634.202 kr. under Regionalfonden og 267.634.202 kr. under
Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Tilførsel af ekstra midler til Vækstforum Sjællands tilskudsramme,
Socialfonden
Som orienteret om i Vækstforum møder i 2014 og 2015, har Overvågningsudvalget for Mål 2 tidligere besluttet, at alle Mål 2-programmers midler, så vel
regionale som fra centrale puljer, løbende skulle være disponeret. I modsat
fald skulle udisponerede tilskudsmidler samles i en central pulje.
Dette blev aktuelt i januar måned 2015.
Da Vækstforum Sjællands tilskudsramme stort set har været 100% udnyttet
blandt andet med baggrund i Vækstforum Sjællands bemyndigelse til
administrationen til løbende at omfordele tilbageløbsmidler i forbindelse med
projekternes afsluttende regnskaber, er der ikke fra Vækstforum Sjællands
ramme overført nogle midler til nævnte centrale pulje.
Da administrationen blev bekendt med etableringen af den centrale pulje, blev
der ansøgt om ekstra tilskudsmidler til de oprindelige udmeldte
tilskudsrammer for både Social- og Regionalfonden.
Det er lykkedes at få hjemtaget yderligere 6,5 mio. kr. til tilskudsrammen for
Socialfonden, hvorefter den samlede rammer udgør ca. 274.100.000 kr.
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Beløbet er blevet tilført den eksisterende kapitalfond, som administreres af
Capnova, idet der fortsat er et stort behov for investeringer. Den samlede
kapital i fondene, som Capnova administrerer, udgør herefter ca. 109 mio. kr. i
alt, hvoraf de ca. 79 mio. kr. stammer fra EU-midler/Mål 2 samt 30 mio. kr.
bevilget af Vækstforum/Regionsrådet.
Tilbageløb, omfordeling
Selvom der er relativt få projekter, som mangler at aflevere slutregnskaber, vil
der fortsat forekomme mindre tilbageløb.
På Vækstforums tidligere møder blev der givet administrationen bemyndigelse
til at omfordele tilbageførte midler på begge fondsområder – programperiode
2007-2013 - til igangværende projekter og indstille nye projekter til tilsagn
med baggrund i ovennævnte deadline. Det anbefales fortsat, at
administrationen fortsat er bemyndiget til at omfordele og øge tidligere
bevilgede EU-tilskud til godkendte projektet og eventuelt indstille nye
projekter til Erhvervsstyrelsen til tilsagn, således at flest mulige tilskudsmidler
fastholdes/tiltrækkes i regionen til gavn for erhvervsudviklingsaktiviteterne.
Der er fra Erhvervsstyrelsen modtaget meddelelse om, at der er modtaget
slutregnskab fra det tværregionale projekt Copenhagen Cleantech Cluster.
Selvom regnskabet endnu ikke er revideret, forventes tilbageløb på ca. 1,2 mio.
kr.
Herudover er der modtaget henvendelse fra 1 privat virksomhed beliggende i
Lolland Kommune, som er i proces i relation til fremsendelse af ansøgninger
om tilskud.
Af den samlede ramme for Regionalfonden på 267.634.202 kr. er der p.t. ikke
forbrugte midler på ca. 1.200.000 kr. Dette beløb forventes delvist, at kunne
bevilges til ovennævnte virksomheds projekt og/eller tilføres kapitalfonden,
Capnova.
Af rammen for Socialfonden på de 274.100.000 kr. er der tilsvarende ca.
60.000 kr. i ikke forbrugte midler.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. De reserverede midler til innovationsnetværk på 3.150.000 kr. bevilges
til DEA til medfinansiering af Innovationsnetværk Femern Bælt.
Midlerne afholdes af de reserverede erhvervsudviklingsmidler i 2013.
2. Økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 9
Indstillingen blev tiltrådt, idet pkt. 1 anbefales over for Regionsrådet.
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John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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12 Rest til ressource – Grønne
forretningsmodeller for SMV´er
Åbent
Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland

Brevid: 2509814

Resume
Kalundborg Kommune ved Dansk Symbiosecenter ansøger om tilskud fra
Regionalfonden til etablering af projektet: Rest til ressource – Grønne
forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder. Projektets
hovedformål er at udarbejde individuelle udviklingsplaner for en kreds af
produktionsvirksomheder i Region Sjælland. Indsatsen skal også være med
til at udfærdige strategi- og handlingsplaner til omlægning af eksisterende
forretningsplaner til en ny grøn forretningsmodel med optimeret
ressourceanvendelse.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja.
Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
Projektet er med til at opfylde ReVUS målsætning 2) Bæredygtig udvikling
med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders
konkurrenceevne og målsætning 9) Samarbejde med naboregioner skaber
vækst i Region Sjælland.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Kalundborg Kommune, Dansk Symbiose Center
Projektets navn: Rest til ressource – Grønne forretningsmodeller for SMV´ere
Projektperiode: 1. juli 2015 – 30. juni 2018
Formål, målgruppe og partnere
Projektets formål og målsætning er at udvikle ressourceeffektiviserende
forretningsmodeller gennem skræddersyede virksomhedsforløb for små- og
mellemstore virksomheder/SMV´ere i Region Sjælland. Der tages direkte
afsæt i den enkelte virksomheds potentialer for energi- og
ressourceeffektiviseringer ved en omlægning og optimering af
virksomhedernes eksisterende forretningsplaner. Den optimerede
ressourceanvendelse har særlig fokus på at minimere materiale-, vand- og
energiforbruget.
Efter et screeningsforløb af 100 virksomheder forventes 50 virksomheder
inddraget i projektet. I relation til denne kreds af SMV´ere forventes
udarbejdet 30 virksomhedsplaner og 10 symbioseplaner.
Virksomhedsplanerne omfatter den enkelte virksomheds egen produktion,
mens symbioseplanerne relaterer sig til flere virksomheders gensidige indsatsog ressourceoptimeringsmuligheder.
Samlet set leder aktiviteten frem til en konkret ny forretningsmodel for de
deltagende virksomheder. Herudover etableres symbiosenetværk for
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virksomheder og kommuner, hvor videndeling, rådgivning og
erfaringsudveksling gennemføres.
I forbindelse med udarbejdelsen af de individuelle udviklingsplaner for energiog ressourceoptimering stilles rådgivning til rådighed i relation til teknologiog produktionsudvikling, symbiosemuligheder, omstilling, genanvendelse
m.m. Dette sker blandt andet via eksterne konsulenter, som virksomheden
selv vælger.
Det ansøgte projekt ligger i regi af aktiviteten ’Dansk Symbiose Center’, som
Vækstforum Sjælland medfinansierer, jfr. Vækstforum dagsorden, pkt. 9, til
mødet den 8. december 2014.
I projektet er inddraget Danmarks Tekniske Universitet. Endvidere
samarbejdes og inddrages følgende kommuner: Slagelse, Holbæk, Køge,
Guldborgsund og Odsherred. Både i relation til selve projektaktiviteterne og i
forhold til medfinansieringen af projektet.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

Aktivitet 1
Screening for Potentiale og
Motivation
•
Udvikling af screeningsanalyse for
"Potentiale og Motivation"
•
Rekruttering og screening af
virksomheder
Identifikation af mulige grupperinger
af SMV'ere

Aktivitet 1
Min. 100 virksomheder
screenes af kommune og
Dansk Symbiose Center
for potentiale og
motivation
Baseline og effektmålingsværktøj til screening af
virksomheder udviklet.
Prioriteringsværktøj for
udvælgelse af
virksomheder udviklet

Aktivitet 2
Udviklingsplan for
ressourceoptimering
• Ressourceforløb: analyse af
optimerings- og
effektiviseringspotentiale
Individuel udviklingsplan for ressourceoptimering

Aktivitet 2
50 virksomheder
prioriteres til at
gennemføre et ressourceforløb fra egen valgt
rådgiver. Heraf modtager
30 yderligere støtte til
udarbejdelse af Grøn
forretningsmodel. Heraf
modtager en del af de 30
yderligere støtte til

Effekter på kort og på langt
sigt
Kortsigtede effekter
Driftsomkostninger
reduceret med 5 % i de 30
deltagende virksomheder
Årlig fald i energiforbrug
fra interne energieffektiviseringer og symbioser:
33.419 GJ/år
Årlig fald i materialeforbrug: 1.040.306 ton/år
Langsigtede effekter
Årlig fald i energiforbrug
fra interne energieffektiviseringer og symbioser:
33.419 GJ/år
Årlig fald i materialeforbrug: 1.040.306 ton /år
2% Forøget konkurrenceevne1 som følge af
reducerede omkostninger i

1 Konkurrenceevne defineres som (national) omkostningsstruktur ved produktion af en vare – herunder

lønomkostninger. I beregningen er lønomkostninger holdt konstant, mens produktionsomkostningerne mindskes.
Måles den samfundsmæssige konkurrenceevne ift. kontrolgruppe ventes effekten at være svært målbar, mens
konkurrenceevne som produkt af driftsomkostningsniveauer med eks. 2010 som baseline år kan måles efter 2-5 år.
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udvikling af 10
symbiotiske forretningsmodeller.
Aktivitet 3
Symbiose-netværk for virksomheder
og kommuner
•
Test og etablering af netværk
•
Innovations-, trænings og teknologicamps
•
Mål 30-50 virksomheder

Aktivitet 3
40 virksomheder deltager
i netværk
Etablering af mindst 10
netværk/ERFA-grupper:
Disse skal være initieret,
faciliteret eller modtage
indholdsleverancer fra
Symbiose Center.
50 virksomhedrepræsentanter sidder i
netværk for fremadrettet
at kunne identificere nye
symbiose-muligheder
Igangsættelse af 10 nye
symbioseprojekter
initieret af netværk og
ERFA-grupper

Aktivitet 4
Grønne Forretningsmodeller og
symbiose-forretningsmodeller.
•Individuel forretningsmodel.
•Udvikling af "symbiotisk"
forretningsmode

Aktivitet 4
30 Grønne individuelle
forretningsmodeller er
udarbejdet
10 symbioseforretningsmodeller er udarbejdet

Aktivitet 5
Formidling

Aktivitet 5
Kick off events i de 6
partner kommuner

virksomhederne, til
bortskaffelse af restfraktioner*

Kommunikationsstrategi
udarbejdet
Udvikling og formidling af
generiske
forretningsmodeller og
symbiosemodeller
Afholdelse af
slutkonference eller
publikation af hvidbog
Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.
Regionsrådets øvrige
0
udviklingsmidler
Vækstforum
0
Erhvervsudviklingsmidler
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Støtteprocent
0
0

Medfinansiering Mål 2
Regionalfonden
Anden medfinansiering
( DTU/de deltagende
kommuner )
Samlet finansiering

5.772.818

50

5.772.818

50

11.545.636

100

Synergi til nationale og regionale indsatser
Projektet er et delelement og et særligt indsatsområde regionalt forankret i
forhold til de nationale indsatser, som Symbiosecentret udfører.
Ud over det tværkommunale samarbejde i projektet er der indgået en
samarbejdsaftale med ”Gate 21” – Grøn erhvervsvækst i Region Hovedstaden
– angående vidensdeling, synergi og koordinering mellem ansøgte projekt og
Vækstforum Hovedstadens projekter.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Ansøgningen om tilskud fra Mål 2, Regionalfonden – er i relation til
prioritetsakse 3 – Energi- og ressourceeffektive SMV´ere. Selve
implementering af de grønne forretningsmodeller ligger uden for projektet,
men som en opgave som Dansk Symbiose Center yder vejledning om blandt
andet i relation til indsatser i forhold til det nationale program, andre puljer og
fonds muligheder, som f.eks. Danmarks Grønne Investeringsfond, Grøn
omstillingsfond m.fl.
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder programretningslinjerne for Regionalfonden samt de tilhørende indikatorer og effektmål.
For så vidt angår projektets yderområdefokus, vil projektet potentielt kunne
bygge bro mellem centrale områder og yderområder.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at
der ydes et tilskud på 5.772.818 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, prioritetsakse 3,
Energi- og ressourceeffektive SMV´ere, til Kalundborg Kommune, ved Dansk
Symbiose Center til projekt Rest til ressource – Grønne forretningsmodeller
for SMV`ere.
Sagen afgøres af Erhvervsstyrelsen.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 10
Indstillingen blev tiltrådt.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 10:
- Bilag 1: Effektkædeskema
- Ansøgning - Rest til ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV´er
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11. Praktik på store byggerier Sjælland og
Hovedstaden – en del af Quickstart
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2507972

Resume
EUC Sjælland ansøger om tilskud til projektet ’Praktik på store byggerier
Sjælland og Hovedstaden’, som er en del af Quickstart. Projektets
hovedformål er at sikre, at de sociale klausuler, der indgår i kontrakterne
med de store konsortier ved de store anlægsinvesteringer, udmunder i
egentlige praktikpladser.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Projektoplysninger
Ansøgers navn: EUC Sjælland, Næstved
Projektets navn: Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden
Projektperiode: 1. august 2015 – 1. november 2018
Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
Projektet er med til at opfylde ReVUS målsætning 4) Anlægsinvesteringer
bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse og 7) Flere unge
gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende
ungdomsuddannelse.
Formål, målgruppe og partnere
Der vil inden for de nærmeste år blive bygget for 141 milliarder kroner i Region
Sjælland. Det betyder, at der indgås store kontrakter indeholdende sociale
klausuler om praktikpladser. Udfordringen er, at udenlandske virksomheder
ikke kender den danske uddannelsesmodel og har korte kontrakter, som
vanskeliggør praktikophold.
Projektets hovedformål er derfor at sikre, at de sociale klausuler, der indgår i
kontrakterne med de store konsortier på byggerierne, udmunder i egentlige
praktikpladser. Det kræver:
• At der etableres én indgang fra skolerne til virksomhederne
• At der udvikles nye praktikformer, der sikrer øget gennemførsel på
erhvervsuddannelserne
• At der er et tilstrækkeligt antal unge, som vælger en
erhvervsuddannelse, så de opståede praktikpladser kan besættes
Projektets målgruppe er:
• Bygherrer og internationale, nationale og regionale virksomheder
• Praktikcentre og erhvervsskoler
• Elever påbegyndt en uddannelse inden for bygge- og anlægsfagene
• Unge og voksne, som kommer i gang med en erhvervsuddannelse, fordi
de kan søge praktikplads direkte på byggerierne
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Der er i projektet indgået partnerskab mellem EUC Sjælland og de fire øvrige
bygge- og anlægsskoler i Region Sjælland, samt tre skoler i Hovedstaden, da
det er nødvendigt at se hele Østdanmark som et fælles lærlinge arbejdsmarked
de kommende år.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter
En indgang
Intern organisering,
koordinering og
problemløsning på
tværs af skolerne
Ekstern fællesprofil til
formidling af
projektet
Beredskab etableres i
forbindelse med
praktikaftaler –
særligt til optimering
af
uddannelsespotential
e blandt udenlandske
entreprenører

Partnerskaber
Skabe overblik over
byggerier der kan
være relevante for
partnerskabsaftale
Etablering af
partnerskabsaftaler.
Udarbejdelse af
metoder og planer for
partnerskabsaftale
mellem
bygherre/entreprenør
og den lokale skole

Resultater
Der er udpeget en
skole som kontakt på
alle 25 byggerier
Foldere og
information på
website spredes
gennem samarbejde
med relevante aktører
og organisationer
Der er etableret et
beredskab, der hurtigt
at rykke ud og
assistere
(udenlandske)
virksomheder med
godkendelser,
overenskomster,
afklaring af roller og
ansvar etc.

Effekter på kort sigt
Der er opbygget en
organisation med
tilhørende netværk,
der hurtigt og effektivt
kan reagere på
henvendelser fra
bygherrer og
entreprenører

Effekter på langt sigt
Alle større byggerier
får tilbudt et
samarbejde med en
indgang til EUD
elever

Følgende antal elever
tilbydes nyoprettede
praktikpladser; opdelt
på år:
2015: 30
2016: 85
2017: 85
2018: 100
Total: 300
nyoprettede
praktikpladser

Der er taget kontakt
til 30 relevante
byggeprojekter

Der er etableret
partskabsaftale på 25
byggeprojekter

De udarbejdede
metoder er
tilgængelige på nettet

At der er aftalt
minimum 5 % elever
ift. timelønnede på
hvert byggeri

Metoder/modeller til
overblik over faglige
mål på fag, byggerier

150 elever kommer i
delpraktik på de store
byggerier

Systemet med
partnerskabsaftaler
vil være
implementeret inden
for alle relevante
brancheområder,
bygge- og
anlægsskoler samt i
forhold til alle
relevante bygherrer,
entreprenører og
virksomheder inden
for maksimum 5 år
efter projektets
afslutning

Videndeling ifb.
arbejdet med
partnerskabsaftaler
Matchning og
rotation
Udvikling af model
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300 faglærte unge på
Sjælland inden for 5
år

faglige mål
Udvikling af EUD
rotationsmodel
Udvikling af EUX
rotationsforløb
Drift af
rotationsmodellerne

og elever
Modeller for rotation
EUD og EUX

De 150 elever som
gennemfører det
meste af deres
praktikophold på et
eller flere af de store
byggerier vil hæve
deres gennemførelse
med 15 %

Portefølje af byggerier
til rotation på fag
Igangsættelse af
rotation og support af
flowet

Rekruttering
Aftaler med bygherrer
om rekruttering

Bygherrerne
annoncerer efter
elever

Rekruttering på
Erhvervsskolerne

Elever på brobygning,
samt elever på GF1
vælger fag hvor der er
mulighed for praktik
på
partnerskabsbyggerier

Der kommer 300 nye
elever ind på EUD
sammenlignet med
elevtallet i 2014
10 % flere søger ind
som struktører
sammenlignet med
2014

På langt sigt vil
aktiviteten bidrage til
Region Sjællands
målsætning om at
opretholde andelen af
faglærte

Projektets finansiering

Medfinansiering via Vækstforums
regionale
erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering fra deltagende
erhvervsskoler
Anden medfinansiering – Bygge
og Anlægsbranchens
Udviklingsfond
Samlet finansiering

Beløb i kr.

Procent

1.447.800

15,8

7.126.580

77,7

600.000

6,5

9.174.380

100

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen vurderer, at projektet indeholder additionalitet i form af en
virksomhedsrettet praktikindsats samt ved at etablere én indgang for
virksomhederne. Projektet vil således skabe merværdi både for virksomheder
og konsortier i form af at gøre det let og uproblematisk at opfylde de sociale
klausuler samt give merværdi for skoler og elever ved at skabe nye
praktikpladser og udvikle nye praktikmodeller. Projektet bygger videre på
erfaringer fra metrobyggeriet, der har vist, at en koordineret indsats mellem
praktikcentrene og virksomheder resulterer i nye praktikpladser. Samt at de
korte kontrakter kræver hurtig handlen ift. virksomhederne for at sikre
praktikpladser på byggerierne.
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Mangel på praktikpladser er en stor barriere for, at unge vælger en
erhvervsuddannelse. Projektet her kan bidrage med at synliggøre de mange
muligheder, der er ved at tage en faglig uddannelse og samtidig være med på
de store byggeprojekter de kommende år.
Endvidere er projektet et element i satsningen Quickstart, som skal sikre, at
anlægsbyggerierne skaber varig vækst og blivende beskæftigelse i Region
Sjælland.
Styregruppen for Quickstart holdt møde d. 27. april. På mødet var der enighed
om at bakke op om projektet.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 1.447.800 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2015, til EUC Sjælland til projektet: Praktik på store byggerier Sjælland og
Hovedstaden.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 11
Astrid Dahl erklærede sig inhabil under pkt. 11.
Indstillingen anbefales over for Regionsrådet.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:
- Effektkæde "Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden"
- Ansøgning 'Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden"
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12. Zealand Global – Flere internationale
vækstvirksomheder i Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2515133

Resume
Væksthus Sjælland ansøger om tilskud fra Regionalfonden samt de regionale
erhvervsudviklingsmidler til etablering af projektet: Zealand Global – Flere
internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland. Projektets hovedformål
er at styrke og øge vækstpotentialet ved nye individuelle vækstplaner for 80
små- og mellemstore virksomheder. Der forventes endvidere skabt 40 nye
vækstvirksomheder samt 160 nye fuldtidsstillinger inden for 0-2 år efter
projektets afslutning.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Væksthus Sjælland, Vordingborg
Projektets navn: Zealand Global – flere internationale vækstvirksomheder i
Region Sjælland
Projektperiode: 1. juni 2015 – 31. maj 2018
Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
Projektet er med til at opfylde ReVUS målsætning 1) Beskæftigelsen bliver
styrket i Region Sjælland og målsætning 10) Vækst i hele regionen samt
princip 1) Tættere på virksomheder, der kan og vil skabe vækst.
Formål, målgruppe og partnere
Projektets formål og målsætning er at skabe 80 internationale
vækstvirksomheder gennem solide vækstforløb således, at virksomhedernes
internationale fokus øges i et tæt samarbejde mellem virksomhederne,
Væksthus Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet samt private rådgivere.
Halvdelen af virksomhederne forventes at ligge inden for brancherne i den
Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018.
Der tages direkte afsæt i den enkelte virksomheds allerede konstaterede
potentialer men endnu ikke udnyttede vækstpotentialer.
Efter et screeningsforløb af 160 virksomheder forventes 80 virksomheder
inddraget i projektet. Virksomhederne tilbydes individuelle rådgivningsforløb
ved private konsulenter, som virksomheden selv vælger samt træningscamps,
hvor virksomhedernes ejere og ledende medarbejdere arbejder med
individuelle vækstplaner. Sideløbende arbejdes med branchenetværksmøder
og introduktion til specifik viden om det marked, som virksomheden ønsker at
komme i gang på. Virksomhedsforløbene forventes at udgøre op til 6 måneder,
hvorefter den enkelte virksomhed har sin nye vækstplan.
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Efter deltagelse i og uden for projektet vil virksomhederne kunne få yderligere
vejledning via den af Vækstforum Sjælland og Væksthus Sjælland allerede
finansierede eksportrådsmedarbejder. Endvidere vil Væksthusets
vækstkonsulenter hjælpe virksomhederne i relation til implementering af
vækstplanerne. Denne aktivitet foregår inden for rammerne af Væksthusets
ordinære drift og opgaveløsning.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

1) Identifikation af SMV’ere
med vækstpotentiale
Markedsføringsmaterialer udvikles
Screening af 160 virksomheder
Rekruttering af 80 virksomheder

Antal virksomheder
som modtager støtte
80

2) Kollektive træningscamps
80 virksomheder deltager i
gennemsnit i seks træningscampsdage pr. virksomhed
15 træningscamps i alt
3) Opbygning af netværk for
potentielle vækstvirksomheder
40 virksomheder tager del i
netværksmøder
5 netværk
4) Tilførsel af viden om
internationalisering
60 virksomheder får tilknyttet en
privat rådgiver med 50 pct. af op til
100.000 kr. 20 virksomheder
forventes ikke at ønske en rådgiver
tilknyttet. Disse virksomheder
tilbydes rådgivning hos
Eksportrådets medarbejder.

Private investeringer
som matcher offentlig
støtte til virksomheder
(tilskud)
10.200.000
Antal deltagere på
kollektive moduler
120
Antal virksomheder,
der udvikler en
international vækstplan
80
Antal virksomheder fra
REVUS brancherne
40

4) Udarbejdelse af konkrete
individuelle vækstplaner
80 virksomheder udarbejder en
vækstplan
5) Information og
kommunikation af resultater
4 publiceringer i regionale/nationale
medier

Projektets finansiering
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Effekter på kort og på langt
sigt
Kort-, og Langsigtede
effekter
Det forventes, at der 0-2 år
efter projektets ophør er skabt
40 nye vækstvirksomheder
Det forventes, at der 0-2 år
efter projektets ophør er skabt
160 nye fuldtidsstillinger i de
deltagende virksomheder
Det forventes, at der 0-2 år
efter projektets ophør er skabt
320 yderligere millioner i
omsætning blandt de
deltagende virksomheder

Ansøgt beløb i kr.
0

Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Vækstforum
2.000.000
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
Regionalfonden
Anden medfinansiering
(de deltagende virksomheder)
Væksthus Sjælland
Samlet finansiering

Støtteprocent
0
8

12.580.808

50

10.200.000

40,6

380.807
25.161.615

1,4
100

Synergi til nationale og regionale indsatser
Det ansøgte projekt har synergi til andre af Væksthus Sjællands projekter, jfr.
Vækstforums møde den 3. februar 2015, dagsordens pkt. 11 og 13, projekt
Strategi, Mål og Vækst, (øge SMV virksomhedernes strategikompetencer),
samt Anlægsinvesteringer i Region Sjælland – en del af Quickstart (fokuseret
forløb/andel i kommende anlægsinvesteringer) og Finance Zealand
(kapitalfonden).
Projektet ligger sig endvidere tæt op ad Væksthus Hovedstadens, af
Vækstforum Hovedstaden godkendte internationaliseringsprojekt, Vækst via
internationalisering. Der vil således blive arbejdet på at koordinere
aktiviteterne, så de komplementerer hinanden. Projektet skal ses som et led i
Greater Copenhagen samarbejdet.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Ansøgningen om tilskud fra Mål 2, Regionalfonden er i relation til
prioritetsakse 2 – Flere vækstvirksomheder.
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder
programretningslinjerne for Regionalfonden samt de tilhørende indikatorer og
effektmål.
For så vidt angår projektets yderområdefokus samarbejdes med relevante
erhvervsfremmeaktører, herunder Business Lolland Falster, om at udvikle et
implementeringselement for virksomheder på Lolland Falster. Projektet vil
tilsikre, at yderområdernes styrker og potentialer udnyttes.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1) Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.000.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus Sjælland,
Vordingborg, til projekt Zealand Global – flere internationale
Vækstvirksomheder i Region Sjælland i 2015
2) Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
12.580.808 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, prioritetsakse 2, Flere
vækstvirksomheder, til Væksthus Sjælland, Vordingborg til projekt
Zealand Global – Flere internationale vækstvirksomheder i Region
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Sjælland
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 12
Søren Kjærsgaard, Hans Ole Drost og Jim Stjerne Hansen erklærede sig
inhabile under pkt. 12.
Indstillingen blev tiltrådt, idet pkt. 1 anbefales over for Regionsrådet.
Vækstforum var ikke beslutningsdygtige under punktet, hvorfor at sagen
sendes i skriftlig høring med anbefaling om, at indstillingen tiltrædes.
Indstillingen tiltrådt efter skriftlig votering.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 12:
- Bilag 1 Effektkæde og indikatorer
- Ansøgning Zealand Global
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13. Ansøgning om medfinansiering til
interreg projektet REACT
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2508610

Resume
Business LF søger 984.680 kr. til Business LF og Østdansk Turismes
deltagelse i EU INTERREG projektet REACT. Projektets primære effekt er
forretningsudvikling af målgruppens SMV´ere, som øger indtjeningen og
innovationen.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja, under forudsætning af, at pengene bevilges
til Østersøpartnerskabet under Dansk Kyst- og Naturturisme. Således at
midlerne går til videndeling og brobygning til den nye struktur i dansk turisme
samtidig med. Business LF og Østdansk Turisme vil fortsat have ansvar for
effekterne i Region Sjælland.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Business LF og Østdansk Turisme
Projektets navn: REACT Nordens bedste resort for moderne aktiv kystturisme
Projektperiode: 1. juli 2015 – 30. juni 2018
Formål, målgruppe og partnere
Business LF og Østdansk Turisme ønsker i samarbejde med Naturturisme I/S,
Sønderborg Kommune, Destination Lillebælt, Udvikling Fyn – Destination
Fyn, Ostsee-Holstein-Tourismus e.V, Timmendorfer Strand Niendorf
Tourismus GmbH, Kiel-Marketing GmbH, Tourismus Agentur Lübecker Bucht
og Stadt Fehmarn at udvikle Den vestlige Østersø som Nordeuropas bedste
resort for moderne, aktive kystferier. Med resort-tankegangen vil ansøger
skabe et nyt og innovativt samarbejde, hvor der er sammenhæng og synergi
mellem de enkelte destinationer og de konkrete turismeprodukter.
Business LF og Fonden Østdansk Turisme ønsker at bringe Region Sjælland og
destinationernes forskellige nuværende styrker, indsatser og erfaringer
omkring en kommerciel resort-tankegang ind i et interregionalt samarbejde.
Dette med henblik på at skabe en øget værdi for vore destinationers/regions
virksomheder i form af øget innovation og værdikædesamarbejde i
virksomhederne.
Målgruppen er virksomheder, erhvervsfremmeorganisationer på LollandFalster og i hele Region Sjælland samt turister.
Forventede resultater og effekter
Af vedhæftede bilag kan ansøgers effektkæde ses.
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Hovedaktiviteter

Resultater

Effekter på kort og på
langt sigt
Effekter på kort sigt:
Effekter på langt sigt:

Projektets finansiering
Egen finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler
Anden medfinansiering,
EU INTERREG 5a
Danmark-Deutschland
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
414.614 (BLF) + 570.065
(ØDT) = 984.680 DKK

984.680 DKK

Støtteprocent

17%

3.832.859 DKK
5.802.220 DKK

Denne ansøgning drejer sig kun om medfinansiering af Business LFs og
Østdansk Turismes deltagelse i projektet. Det samlede budget på interreg
projektet er knap 30.000.000 kr.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
På Forberedelsessekretariatets møde d. 5. maj 2015 var der enighed om, at
Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) skulle høres om følgende tre forhold:
1) Har projektet REACT en tilstrækkelig effekt i Region Sjælland,
2) Kan projektet REACT bibringe DKNT– herunder Østersøpartnerskabet en
ny viden, de ellers ikke ville have haft og
3) Kan og vil DKNT, herunder Østersøpartnerskabet drive projektet.
Dansk Kyst- og Naturturisme har svaret følgende:
REACT er et relevant projekt, som DKNT gerne vil være partner i på vegne af
Østersøpartnerskabet. Særligt det, der ligger om forretningsmodeller
(arbejdspakke 4) vil kunne udbredes til andre partnere i Østersøpartnerskabet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser
Indstilling
Administrationen indstiller, at der bevilges op til 1.000.000. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Østersøpartnerskabet under Dansk Kyst- og
Naturturisme til deltagelse i projektet REACT. Region Sjællands
administration bemyndiges til at forhandle med Dansk Kyst- og Naturturisme

- 38 -

og de nuværende parter bag REACT-projektet. Bevillingen sker under
forudsætning af, at der kan opnås enighed mellem disse parter.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 13
Hans Ole Drost, Holger Schou Rasmussen og Jane Strange Nielsen erklærede
sig inhabile under pkt. 13.
Indstillingen blev tiltrådt, idet det præciseres, at Business LF dermed
modtager afslag på ansøgningen.
Vækstforum var ikke beslutningsdygtige under punktet, hvorfor at sagen
sendes i skriftlig høring med anbefaling om, at indstillingen tiltrædes.
Indstillingen tiltrådt efter skriftlig votering.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne,
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:
- REACT_ansøgning
- REACT_effektskema
- REACT_uddybet budget
- REACT_samarbejdsaftale ml ØDT og Business LF
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14. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462062

Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Sagen benyttes til orientering blandt medlemmerne samt fra sekretariatet.
Aftale om afslutning af vækstaftale 4: Turisme – Bedre oplevelser
Der er den 27. marts 2015 indgået aftale mellem Region Sjælland og Østdansk
Turisme (som leadpartner) om afslutning af vækstaftale 4. Aftalen er indgået i
forlængelse af Vækstforums tidligere beslutning om at opsige vækstaftale 4 pr.
1. april 2015.
Aftalen med Østdansk Turisme er indgået inden for den økonomiske ramme
på i alt 2.514.000 kr., som Vækstforum godkendte på deres møde d. 8.
december 2014, og Regionsrådet den 8. januar 2015 bevilgede til afslutning af
kontrakten om vækstaftale 4. Udover de bevilgede midler til gennemførelse af
aktiviteter under den opsagte vækstaftale i 1. kvartal af 2015 bliver der med
aftalen givet tilsagn om midler til gennemførelse af brobygningsaktiviteter i
forhold til den nye struktur på turismeområdet samt til afvikling af aktiviteter,
som Region Sjælland er en del af.
Østdansk Turisme har udarbejdet en beskrivelse af de aktiviteter, der
påtænkes gennemført med henblik på at bygge bro til den nye struktur på
turismeområdet. Det drejer sig om aktiviteter med fokus på online
markedsføring (opretholdelse af den nuværende hjemmeside for Østdansk
Turisme frem til udgangen af august 2015), opretholdelse af den udviklede
booking platform, videreudvikling af samarbejdsprojekt med partnere i
Nordtyskland og Danmark, overførelse af viden til organisationen FOOD om
konceptet bag restaurantkonkurrencen ”Local Cooking”, videndeling om en
gennemført ”trend” analyse og øvrig formidling i form af deltagelse i møder og
seminarer om udviklingen af den nye turismestruktur.
Fælles tur mellem Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland
Vækstforum Hovedstaden planlægger en studietur for Vækstforums
medlemmer den 23. september 2015 fra kl. 12-18 om ESS og MAX IV. På
studieturen får Vækstforum indblik i de konkrete anvendelsesmuligheder for
ESS og MAX IV samt anlæggenes betydning for den regionale udvikling i
Øresundsregionen. Vækstforum Hovedstaden har spurgt, om Vækstforum
Skælland ønsker at deltage i studieturen.
Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til regional vækst- og
udviklingsstrategi
Region Hovedstaden har under overskriften ”Copenhagen – hele Danmarks
hovedstad” sendt sit forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi i høring.
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Fristen for høringssvar er 19. juni 2015. Regionsrådet behandler
høringsudkastet på sit møde d. 4. juni 2015
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 14
Sagen blev forelagt.
Holger Schou Rasmussen var fraværende under punktet.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Anders Bjarklev, Viden- og
Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO, Dorthe Hansen,
Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Søren KofoedSørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.
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15. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462064

Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015, pkt. 15
Intet.
Holger Schou Rasmussen var fraværende under punktet.
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Joy Mogensen, Roskilde
Kommune, Susanne Lundvald, Regionsrådet, Ulla Skaarup, Videns- og
uddannelsesinst., Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq,
mf., Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Anders Bjarklev, Viden- og
Uddannelsesinst., Claus Engholm Jensen, LO, Dorthe Hansen,
Håndværksrådet, Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Søren KofoedSørensen, Danske Bank og John Larsen RAR deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.
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