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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2579075

Sagsfremstilling
Temaet for mødet i Vækstforum d. 2. september 2015 er innovationsindsatsen
i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt tunnelen.
I den anledning holdes mødet hos Contech Automatic.
Contech Automatic, der har vundet opgaven med at udføre alle elinstallationer i Ny Strandholm Pumpestation ved Rødbyhavn, vil blandt andet
fortælle om, hvad de gjorde for at vinde opgaven. Derudover vil Dorthe
Mathiesen, centerchef, Teknologisk Institut holde oplæg om vækst,
beskæftigelse og innovation i infrastrukturprojekter med fokus på innovation i
offentlige anlægsinvesteringer.
Mødet holdes i tidsrummet kl. 15-18. Adressen er: Aarhusvej 38, 4800
Nykøbing F
Der er mulighed for at afholde formøder hos Contech Automatic fra kl. 14-15.
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 1
Indstillingen blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Femern Innovation Region
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2562101

Resume
Vækstforum besluttede på deres møde d. 28. maj 2015, at de ønsker at følge
Femern Bælt innovationsinitiativerne tæt. Med denne sag gives der et overblik over, hvilke initiativer der er igangsat, og hvilke der forventes igangsat.
Sagsfremstilling
I den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på, at de store
anlægsinvesteringer, der foretages i Region Sjælland de næste år, skal bruges
til at skabe vækst. Det skal ske gennem flere tiltag. Konkret vil der i forbindelse
med byggeriet af Femern Bælt tunnelen etableres Femern Innovation Region
(forkortet FIR), som skal være den regionale ramme for, at Femern byggeriet
fører til øget iværksætteri og innovation.
I den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er der formuleret fire mål for FIR:
 Innovationsaktiviteter for 3 -400 virksomheder
 Øget innovationshøjde i 100 virksomheder i Region Sjælland
 Etablering af 10 nye specialiserede uddannelsestilbud i region Sjælland
 Etablering af nye Living Labs og testcentre, samt at åbne eksisterende op,
så virksomhederne får adgang til disse.
Det branchemæssige fokus for FIR er byggeri- og logistikområdet inklusiv
specialiseringer inden for disse som bl.a. Informations- og
Kommunikationsteknologi (IKT) og ventilation, logistiksystemer (både uden
for og på byggepladser/havne) samt serviceområdet.
Aktiviterne under FIR er delt i henholdsvis en national og en
grænseoverskridende indsats.
Den nationale indsats:
I samarbejde med Forsknings- og innovationsstyrelsen etableres et nyt
nationalt “Innovationsnetværk Femern Bælt” i perioden 2015-2018. Målet er,
at de mange innovationsaktiviteter omkring konstruktionen af den faste forbindelse kan bidrage til at tiltrække videninstitutioner, studerende og skabe
nye konkurrencedygtige virksomheder i Femern Bælt korridoren.
Målene for innovationsnetværket er:
 Innovationsnetværket vil tilbyde 3-400 regionale og danske virksomheder
adgang til innovationsaktiviteter, som udspringer af opførelsen af Femern
Bælt forbindelsen.
 Innovationsnetværket består af fire eksisterende nationale
innovationsnetværk (InnoBYG, Transportens Innovationsnetværk,
Innovationsnetværk Service Platform og klyngeorganisationen CLEAN).
 Via de fire nationale innovationsnetværk vil en række Godkendte
Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er) medvirke med konkrete
innovationsaktiviteter i og med virksomheder.
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Innovationsnetværket ledes af tænketanken DEA.
Innovationsnetværket er finansieret af henholdsvis Vækstforum med 3,15
mio. kr. og Styrelsen for Forskning og Innovation med 3,0 mio. kr.



Derudover er der reserveret en pulje på ca. 40 mio. kr. af Uddannelses- og
Forskningsministeriet til, at GTS’erne kan iværksætte aktiviteter rettet
mod Femern Bælt byggeriet.
Der arbejdes desuden for, at GTS’erne også vil informere samt rådgive
virksomhederne om mulighederne for anden offentlig finansiering,
derunder bl.a. Innobooster-ordningen under Innovationsfonden.



Samarbejdspartere i den nationale indsats: Styrelsen for Forsknings og
Innovation, Femern A/S, DEA, det nationale Innovationsnetværk Femern Bælt
og de fire deltagende innovationsnetværk under dette (Transportens
Innovationsnetværk, CLEAN, Innobyg og Innovationsnetværk Service
Platform), DTU, Væksthus Sjælland samt Femern Belt Development.
Innovationsnetværket Femern Bælt får kontor i nær tilknytning til
byggepladsen i Rødby.
Den grænseoverskridende indsats:
Indsatsen består af Interreg-projekt med arbejdstitlen ”Driving the Future of
Fehmarn Belt”, som er under formulering. Projektets formål er at sikre, at der
fremover vil være endnu flere innovative og konkurrencedygtige virksomheder
i den dansk-tyske Femern Bælt region (Region Sjælland og den nordøstlige del
af Slesvig Holsten). Byggeriet af Femern forbindelsen er den konkrete
løftestang for projektet. Med de Interreg midler, der forventes tilført projektet,
er forventningen, at der kan tiltrækkes kompetencer og ressourcer, der kan
skabe en grænseoverskridende innovationskultur samt varig vækst og blivende
beskæftigelse.
Under forudsætning af Interreg projektets endelige godkendelse i 2016 vil
projektets aktiviteter være:
 Etablering af et ”Company Service Center” som bl.a. omfatter ”én indgang”
for virksomhederne, som skal sikre nem adgang for 300 virksomheder i
grænseregionen,
 Gennemførelse af konkrete netværks- og innovationsaktiviteter med
virksomheder inden for byggeri og logistik,
 Etablering af et ”Fehmarn LAB”, forstået som et eller flere faktiske testfaciliteter, hvor virksomheder og forskere kan gennemføre aktiviter rettet
mod innovationsbehov afledt af Femern Bælt forbindelsen.
Samarbejdsparter i den grænseoverskridende indsats: Der er endnu ikke
indgået formelle samarbejdsaftaler, men projektet har modtaget interessetilkendegivelser om partnerskab fra både tyske og danske forskningsinstitutioner og erhvervsfremmeorganisationer samt det politiskadministrative niveau på tysk side (både delstat og kredsniveau).
Sagen uddybes med et mundtligt oplæg på Vækstforums møde.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 2
Udviklingsdirektør, Tue David Bak, indledte med en kort rammesættende
præsentation af indsatsen omkring Femern Innovation Region. Efterfølgende
holdte direktør, Lars Willander og med medejer Bjarne Schultz, et oplæg
omkring Contech Automatic, herunder Contech Automatic udfordringer med
at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Slutteligt holdte centerleder, Teknologisk
Institut, Dorthe Mathiesen, oplæg omkring vækst, beskæftigelse og innovation
i infrastrukturprojekter med fokus på innovation i offentlig
anlægsinvesteringer.
Sagen blev taget til efterretning.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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3. Mødeplan 2016
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2583123

Resume
Der fremlægges forslag til mødeplan for 2016.
Sagsfremstilling
Vækstforums mødeplan for 2016:
Dato
2. februar
11. maj

18.-19. maj
5. september
7. december

Tid
10-13
Vækstforums Sjællands årlige
vækstkonference samt evt.
fællesmøde mellem Vækstforum
Sjælland og Regionsråd
Døgnseminar og Vækstforum møde
14.00-18.00
10.00-13.00

Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at mødeplanen for 2016 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 3.
Indstillingen blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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4. Fremtidens Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2569482

Resume
Fremtidens Region Sjælland er et uddannelses- og trafikafsnit, der forventes
offentliggjort som et tillæg til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
Med denne sag forelægges der oplæg til samarbejde om uddannelse og et
forslag til opdatering af det eksisterende fælles trafikoplæg ”Sjælland baner
vejen frem” til drøftelse og kommentering.
Sagsfremstilling
Uddannelse
Kommune Kontakt Udvalget (KKU, som udgøres af formanden for
Regionsrådet og borgmestrene for de 17 kommuner i regionen) godkendte på
deres møde d. 17. juni 2015 et supplement til den Regionale Vækst- og
Udviklingsstrategi indeholdende et princippapir for udbud og ændringer i
uddannelsesstrukturen i Region Sjælland. Princippapiret hedder ”Fremtidens
Region Sjælland” og er vedlagt.
”Fremtidens Region Sjælland” beskriver, hvad kommunerne og regionen i
fællesskab vil samarbejde om i forhold til udbudsstrukturen og
uddannelsesudviklingen for at hæve uddannelsesniveauet i regionen.
Fokus i notatet er på igangsættelse af tiltag, som har til formål, at udbuddet af
uddannelser i regionen skal matche efterspørgslen på arbejdskraft på det
regionale arbejdsmarked. Notatet indeholder en række forslag til tiltag inden
for fire af målsætningerne i Kompetenceparat 2020.
Oplægget forelægges til drøftelse i Vækstforum, Regionsrådet og Kommune
Kontakt Rådet.
Transport
En opdatering af det nuværende fælles infrastrukturoplæg ”Sjælland baner
vejen frem” indgår ligeledes i udarbejdelsen af den Regionale vækst- og
udviklingsstrategi under afsnittet ”Fremtidens Region Sjælland”.
Forslag til teksten i et nyt ajourført ”Sjælland baner vejen frem” vedlægges.
Det gældende ”Sjælland baner vejen frem” er fra 2011, og meget er sket siden
da. En del af de foreslåede projekter er gennemført, nogle problemstillinger er
ikke så aktuelle mere, og nye er dukket op. Afsnittene om ringforbindelse uden
om København og afsnittet om højhastighedstog er udgået. I oplægget peges
på, at det kommende superlyntogssystem afledt af Timemodellen mellem Østog Vestdanmark skal have stop i Ringsted ligesom, der også skal være stop i
Region Sjælland, hvis der etableres en lignende togbetjening via en kommende
fast Femern Bælt forbindelse
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Et forslag til teksten i et nyt ajourført ”Sjælland baner vejen frem” blev
ligeledes godkendt af KKU på deres møde d. 17. juni 2015. Forslaget forventes
behandlet i Regionsrådet d. 24. september 2015.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum kommenterer og drøfter vedlagte udkast til ”Fremtidens
Region Sjælland” og ”Sjælland baner vejen frem” herunder, hvordan
Vækstforum bedst kan understøtte målsætningerne beskrevet heri.
2. Vækstforum med udgangspunkt i princippapiret ”Fremtidens Region
Sjælland” drøfter: 1) At uddannelsestilgængelighed er vigtig, men at det
ikke må gå ud over kvaliteten og 2) Om de fire brancher beskrevet i
ReVUS (fødevareerhvervet, bygge- og anlægsbranchen, logistik- og
transportbranchen og bioøkonomi) bør fremgå tydeligere af samme
princippappir.
3. Der tilføjes et ”også” i princippapiret i afsnit 3, således at der kommer
til at stå: Fokus for arbejdet er igangsættelse af tiltag, som har for øje,
at udbuddet af uddannelser i regionen også skal matche
efterspørgslen på arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked.
Sagen afgøres af Region Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 4
Indstillingen blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 4:
‐ Fremtidens region Sjælland
‐ Sjælland baner vejen frem
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5. Muligheder for finansielle instrumenter
under strukturfondene
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2559932

Resume
I EU-programperioden 2007-2013 blev der etableret kapitalfonde i flere
regioner. Der arbejdes på at åbne op for lignende muligheder i den nye
programperiode 2014-2020. Vækstforum skal tage stilling til, hvor mange
midler der evt. skal anvendes, og hvordan de skærpede EU-krav kan
imødekommes fx via tværregionale fonde.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland har i lighed med vækstfora i de andre regioner fokus på,
at der skal være gode finansieringsmuligheder for vækst i små og mellemstore
virksomheder (SMV) og iværksættere. En ambition om at dække ”fejl” i
kapitalmarkedet har tidligere ansporet Vækstforum Sjælland til at medvirke til
etableringen af de regionale investeringsfonde CAT Invest Zealand og Zealand
Finance, hvortil EU-strukturfondsmidler har været anvendt. I EUstrukturfondsperioden 2014-2020 er det i første omgang ikke muligt at
etablere investeringsfonde. Dog er der en ”option” i programmet, som kan
udløses, hvis visse betingelser er opfyldt:
 Der skal foreligge en analyse, som viser, at der er markedsfejl på
kapitalmarkedet, som gør, at visse virksomheder ikke kan opnå den
risikovillige finansiering, de har brug for.
 Det finansielle instrument skal etableres med henblik på at understøtte
bestemte EU-programmål og ligge i forlængelse af et projekt om
screening/rådgivning af virksomheder inden for disse programmål:
o Øge antal vækstvirksomheder
o Forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i SMV’er
o Øge beskæftigelsen i nystartede virksomheder
 Der skal være tilstrækkelig kritisk masse – dvs. der skal være tale om
relativt store fonde evt. på tværs af regionsgrænser.
På opdrag af de fem regioner har Deloitte udarbejdet en analyse af mindre
virksomheders adgang til risikovillig kapital. Analysen konkluderer, at der på
tre centrale områder er ”markedsfejl”, der gør det særdeles svært for
virksomheder med finansielt bæredygtige investeringsprojekter at opnå
finansiering. Det drejer sig om:




Videnbaserede og innovative opstartsvirksomheder, som har en
vækstcase, men endnu ikke en historik eller kan stille sikkerhed nok til
at få lån eller egenkapital.
Mindre vækstvirksomheder, som mangler egenkapital og lånekapital,
fordi deres eget kapitalgrundlag er for svagt.
Iværksættere i tidlige faser i forsknings- og investeringstunge sektorer
som biotek og energi, som er præget af store investeringsbeløb og høj
risiko.
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Anbefalingen fra Deloitte er, at regioner/vækstfora ser på muligheder for en
yderligere indsats på de to første grupper: Opstartsvirksomheder og mindre
vækstvirksomheder. Anbefalingen er samtidig, at der bør sikres stor kritisk masse og
derfor bør være højst et til to nye initiativer (fonde el.lign.) i Danmark.
Analysen blev forelagt Vækstforum d. 3. februar 2015. Analysen har senere
været forelagt Overvågningsudvalget for strukturfondene med indstilling fra
vækstforumsekretariaterne om, at ”optionen” i programmerne åbnes, så der
kan anvendes finansielle instrumenter. I den videre proces skal det
konkretiseres, hvordan instrumenterne kan anvendes med henblik på, at der
kan forhandles en programændring med EU-Kommissionen. Det kræver:





at hvert Vækstforum tager stilling til, om de vil anvende finansielle
instrumenter
at hvert Vækstforum i givet fald angiver, hvor mange midler de vil
reservere til formålet
at hvert Vækstforum tilkendegiver indenfor hvilke af de fastsatte
programmål, de ønsker at anvende finansielle instrumenter
at spørgsmålet om kritisk masse adresseres, herunder om der ønskes
initiativer på tværs af regioner

Vurdering af mulighederne
Administrationen har sammen med sekretariaterne for Vækstforum
Syddanmark og Vækstforum Midtjylland fremført interesse for at anvende
strukturfondene til finansielle instrumenter. Fra Vækstforum Hovedstaden og
Nordjylland er signalet foreløbig, at der ikke er ønske om at prioritere midler
til formålet, men at de bakker principielt op om, at muligheden skal være
tilstede.
Med henblik på de videre forhandlinger mellem Erhvervsstyrelsen og EUKommissionen er der behov for et billede af, hvilken størrelsesorden nye fonde
kunne have. For Region Sjælland må en dimensionering tage udgangspunkt i
rammen for de tre programakser, hvor finansielle instrumenter kan indgå, jf.
tabel 1:
Tabel 1, Oversigt over mulighed for finansielle instrumenter i strukturfondene
og rammer for Sjælland (mio. kr.)

Ramme
Sjælland
Disponeret og
investeringsplan
Rest

Regionalfond
Regionalfond
Socialfond
I alt
akse 2 vækstakse 3 energiprioritet 1
virksomheder
effektivisering iværksættere
88
43
97
228
25

20

18

63

63

23

79

165

Totalt er der således ca. 165 mio. kr. af rammen for hele 2014-2020, som ikke
er disponeret eller indgår i investeringsplanen. Heraf kunne omkring en 50
mio. kr., afsættes til finansielle instrumenter, således at der stadig er midler til
almindelige projekter.
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Administrationen anbefaler således, at regionale initiativer og aktører samles
om ét fælles initiativ, som gennemføres i et tværregionalt samarbejde for at
leve op til kravene om kritisk masse, hvilket vurderes at være mindst 150 mio.
kr. og gerne mere. Det svarer til 50 mio. kr. til hver af de regioner, der er
interesserede i at være med pt.
For Region Sjælland kan alle programmål/akser være relevante. Under akse 2
kan et finansielt instrument fx understøtte Team Vækst Danmark. Tilsvarende
kunne der være et instrument vedr. energieffektivisering. Det kan overvejes at
åbne for, at der kan etableres en samlet fond med tre underliggende
investeringsafdelinger svarende til de tre akser i programmerne.
Igangværende initiativer
CAPNOVA står for fonden CAPNOVA Invest Zealand, som er etableret i 2010
med medfinansiering fra EU, regionen og staten. I alt 110 mio. kr. er hidtil
investeret i virksomheder i regionen. CAPNOVA overvejer mulighederne i
forhold til de nye EU-programmer og ser bl.a. på mulighederne for
tværregionalt samarbejde i kraft af, at CAPNOVA har hjemsted både i Region
Midtjylland og Region Sjælland.
Væksthus Sjælland arbejder på at etablere en fond i forlængelse af Finance
Zealand (mikrolånefonden), som blev igangsat med medfinansiering via
Vækstforum. Der lægges op til en fond på minimum 100 mio. kr., og
Væksthuset har modtaget positive tilsagn fra private investorer. Der lægges op
til, at fonden skal operere i Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Videre proces
Erhvervsstyrelsen samler input fra vækstforaene og udarbejder oplæg til
nødvendige programjusteringer. Herefter behandles sagen igen i
Overvågningsudvalget i november 2015. Hvis Overvågningsudvalget
godkender oplægget, går det videre til behandling i EU-kommissionen.
I næste omgang, forudsat godkendelse i Kommissionen, skal der udarbejdes
materiale som grundlag for en ansøgningsrunde med henblik på, at potentielle
aktører kan søge om midler til finansielle instrumenter.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det tilkendegives, at Vækstforum Sjælland vil anvende muligheden for
finansielle instrumenter i strukturfondsperioden 2014-2020.
2. Der reserveres en ramme i størrelsesordenen 50 mio. kr. til formålet.
3. Administrationen bemyndiges til at forhandle om den videre konkrete
udformning af finansielle instrumenter med Erhvervsstyrelsen og
andre parter med henblik på (et) instrument(er) med tilstrækkelig
kritisk masse fx en tværregional fond.
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4. Der i forhandlingerne om finansielle instrumenter lægges vægt på, at
der ved siden af lånekapital bør være mulighed for at anvende
egenkapital.
5. Når de EU-programmæssige rammer for at anvende finansielle
instrumenter er på plads, udarbejdes oplæg til ansøgningsmateriale til
forelæggelse for Vækstforum.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 5
Indstillingen blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 5:
‐ Deloitte analyse af finansieringsmuligheder
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6. Status for Team Vækst Danmark
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2559926

Resume
Region Sjælland har d. 1. juli iværksat en ansøgningsrunde med henblik på at
finde en projektholder til Team Vækst Danmark. Denne skal primo 2016
igangsætte et EU-udbud for at finde den operatør, som skal drive projektet. I
efteråret 2015 nedsættes en administrativ følgegruppe, som skal følge
fremdriften i projektperioden 2016-2018.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland besluttede d. 3. februar 2015 at igangsætte Team Vækst
Danmark. I løbet af foråret 2015 har de øvrige Vækstfora ligeledes besluttet at
igangsætte Team Vækst Danmark i deres respektive regioner. På den baggrund
har de fem regioner i fællesskab, under Region Sjællands lead, igangsat et
fælles tværregionalt samarbejde herom.
Ansøgningsrunde - projektholder
I efteråret 2015 skal der igangsættes et EU-udbud med henblik på at finde en
operatør til at udføre opgaverne under Team Vækst Danmark.
For at kunne igangsætte udbuddet skal der – i henhold til EU-regler og
Erhvervsstyrelsens administrative regelsæt - findes en projektholder, som skal
udforme og igangsætte dette. Ansøgningsrunde for at finde en projektholder er
iværksat 1. juli 2015 og har ansøgningsfrist d. 1. september. Annonceringen
fremgår af Region Sjællands hjemmeside.
Den eller de ansøgere, der får tilsagn i denne ansøgningsrunde, og dermed
bliver projektholder(e), kan altså ikke selv påtage sig opgaven som operatør for
Team Vækst Danmark, men skal udforme og sætte et EU-udbud i gang af
operatørrollen.
Administrativ følgegruppe
Der vil i september 2015 blive nedsat en administrativ følgegruppe for Team
Vækst Danmark på nationalt niveau bestående af de fem
vækstforumsekretariater samt parterne i vækstfora.
Gruppen skal følge fremdriften af initiativet i hele projektperioden 2016-2018,
herunder opnåelse af resultater, engagement af etablerede erhvervsliv, kvalitet
af indsatsen og forankring i alle regioner.
Der lægges op til en gruppe med
 Tre erhvervsrepræsentanter
 To kommunale repræsentanter
 En repræsentant for Erhvervsstyrelsen
 En repræsentant fra hvert af de fem vækstforumsekretariater
En repræsentant for sidstnævnte vælges som formand.
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På Forberedelsessekretariatets møde den 17. august 2015 fremkom DI og DE
med et ønske om at besætte 2 af de 3 pladser, der er afsat til
erhvervsrepræsentanter i den administrative følgegruppe. Endvidere fremkom
lønmodtagersiden med et ønske om, at den administrative gruppe udvides
med en plads til lønmodtagersiden.
I forslaget til kommissorium for den administrative følgegruppe lægges op til,
at gruppen anbefaler, hvem projektholderen skal vælge som operatør(er).
Dette vil ske efter endt EU-udbud i foråret 2016. Derfor bør gruppen etableres
allerede i september 2015 for at skabe det nødvendige ejerskab og indsigt i
opgaven, samt mulighed for at rådgive tilsagnsmodtager(e).
Vækstforums godkendelse af forudsætning
Vækstforum Sjælland har formuleret følgende forudsætning for
gennemførslen af Team Vækst Danmark i Region Sjælland:
”Indstillingen blev tiltrådt under forudsætning af, at der i ansøgnings- og
udbudsprocessen skaffes opbakning fra mindst en af regionens større
virksomheder. ”
Det er indarbejdet i EU-udbudsmaterialet, at den/de kommende operatør(er)
skal redegøre for, hvordan de vil sikre, at denne forudsætning bliver opfyldt.
De, der byder på operatøropgaven, skal demonstrere deres opbakning i det
etablerede erhvervsliv som en del af deres ansøgning. Det bliver et af flere
udvælgelseskriterier.
I forbindelse med valg af operatør for Team Vækst Danmark, vil der blive en
kort høringsrunde i Vækstforum, som dermed har mulighed for at sikre sig, at
forudsætningen bliver opfyldt.
Vedlagt udkast til kommissorium for den administrative følgegruppe.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Kommissorium for den administrative følgegruppe tiltrædes.
2. Forslag om høring af Vækstforum om godkendelse af forudsætning
tiltrædes.
3. Status for Team Vækst Danmark tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 6
Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum bakker op om, at den
administrative følgegruppe udvides med en repræsentant fra
lønmodtagersiden.
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Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 6:
‐ Udkast kommissorium adm. følgegruppe
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7. Orientering om Greater Copenhagensamarbejdet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2559923

Resume
Den 22. juni 2015 blev der holdt politisk topmøde for Greater Copenhagensamarbejdet. Endvidere blev der afholdt bestyrelsesmøde for Greater
Copenhagen-samarbejdet, hvor de organisatoriske rammer for ”the Greater
Copenhagen & Skåne Committee” blev aftalt.
Sagsfremstilling
På det politiske topmøde for Greater Copenhagen-samarbejdet, der blev
afholdt i Kristianstad, deltog 200 deltagere. Heriblandt sjællandske
borgmestre samt en række embedsmænd og øvrige aktører fra regionen. I
tillæg til bestyrelsesmøder i ”The Greater Copenhagen & Skåne Committee”
afholdes det næste større møde i Greater Copenhagen-samarbejdet i et
samarbejde med Dansk Erhverv og Sydsvenska Handelskammer den 9.
november 2015.
Bestyrelsen for Greater Copenhagen-samarbejdet holdt møde samme dag. På
mødet blev de overordnede organisatoriske rammer aftalt. Greater
Copenhagen & Skåne Committee har til formål at skabe øget bæredygtig vækst
og beskæftigelse. Bæredygtig vækst skal i denne forbindelse forstås som et
bredt begreb, hvori bl.a. også økonomisk bæredygtighed indgår.
Komitéen skal:
 Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”.
 Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur.
 Understøtte tiltrækningen af investorer, virksomheder og talenter.
 Understøtte integrationen af arbejdsmarkedet i regionen og påvirke de
lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for
vækst.
 Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser.
Samarbejdet under Greater Copenhagen & Skåne Committee skal danne
grundlaget for en revitalisering af samarbejdet om udviklingen af den samlede
region omkring Øresund. Et samarbejde som hidtil er sket gennem
Øresundskomiteen.
Fremtidig organisering af Greater Copenhagen & Skåne Committee
Det er forventningen, at Øresundskomiteen fra årsskiftet 2015-2016 overgår til
den nye organisering i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Ligeledes
forventes det, at den årlige finansiering af Øresundskomiteen afløses af en
årlig finansiering af Greater Copenhagen & Skåne Committee.
Når organiseringen i løbet af kort tid er endeligt på plads, er det
koordinationsgruppens forventning, at der vil komme et større fokus på at
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skabe resultater af samarbejdet. Fra Region Sjællands synspunkt er følgende
aspekter vigtige for det videre samarbejde:




Dette er et vækstsamarbejde med fokus på vækst og skabelse af
arbejdspladser.
Initiativer med særlig sjællandsk interesse og/eller tovholderskab skal
bakkes reelt op af de øvrige parter i Region Hovedstaden og Region
Skåne.
Sjællandske virksomheder, kommuner og andre aktører skal tage aktiv
del i og nyde godt af resultaterne af de fælles initiativer, så som fælles
investorportal, International House, ESS-indsatsen mv.

Fordelingen af bestyrelsesposter og formandskab behandles på bestyrelsens
møde den 28. august 2015. Vedlagt forslag til vedtægter for den nye
organisation: The Greater Copenhagen & Skåne Committee.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 7
Sagen blev forelagt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 7:
‐ Udkast til vedtægter Greater Copenhagen & Skåne Committee
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8. Østdansk Turisme - udtrædelse af
bestyrelsen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2582811

Resume
Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde den 3. september 2014 at
opsige kontrakten vedrørende Vækstaftale 4 med Østdansk Turisme som
leadpartner. Aftalen blev opsagt med ophør den 31. marts 2015. Jane Strange
og Ole Drost er udpeget som repræsentanter for Region Sjælland i Østdansk
Turismes bestyrelse. De ønsker nu at udtræde af bestyrelsen grundet
opsigelsen.
Sagsfremstilling
Vedtægterne for Fonden for Østdansk Turisme fastlægger, at Regionsrådet
udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme.
Hidtidig praksis har været, at 1 medlem vælges af Regionsrådet og 1 af
Vækstforum (mhp. indtræden af en erhvervsrepræsentant).
Ole Drost blev udpeget på Regionsrådets møde d. 9. januar 2014 til Østdansk
Turismes bestyrelse. Jane Strange blev udpeget på Vækstforums møde d. 3.
marts 2014 til Østdansk Turismes bestyrelse.
Jane Strange og Ole Drost ønsker nu at udtræde af Østdansk Turismes
bestyrelse, idet kontrakten med Østdansk Turisme er opsagt.
Det indstilles, at der ikke udpeges nye medlemmer til bestyrelsen, idet
turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den nationale
struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Jane Strange og Ole Drost udtræder af Østdansk Turismes
bestyrelse.
2. Der ikke udpeges nye medlemmer, da ansvaret for
turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den
nationale struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 8
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Indstillingen anbefales overfor Regionsrådet.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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9. Ændring af bevilling til Roskilde Kommune
i forbindelse med sygehusplan
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2572087

Resume
Vækstforum Sjælland og Regionsrådet bevilgede i 2010 6 mio. kr. til hhv.
Roskilde og Næstved kommuner i forbindelse med beslutningen om den nye
sygehusstruktur. Roskilde kommune har fortsat 4 mio. kr. tilbage i ubrugte
midler. Der foreligges her forslag fra Roskilde Kommune til en
omdisponering af de resterende midler.
Sagsfremstilling
Af den politiske aftale om fremtidens sygehusstruktur i Region Sjælland
indgået den 10. marts 2010 fremgår det, at den regionale udvikling skal
fastholdes og styrkes i Næstved og Roskilde. Derfor blev der reserveret 6 mio.
kr. til hver af de to kommuner med henblik på, at kommunerne selv
formulerede aktiviteter, som kunne sikre en bæredygtig vækst og udvikling på
længere sigt.
Regionsrådet/Vækstforum gav en bevilling på 6 mio. kr. i 2010 til forberedelse
og realisering af projektet Risø Park. DTU, Regionen og Roskilde Kommune
har i en årrække arbejdet for sikre, at rammer omkring planlægning,
ejerforhold m.v. er afklaret, så realiseringen af Risø Park kan igangsættes. Da
der fortsat udestår en afklaring vedrørende ejerforholdene, har det kun været
muligt og hensigtsmæssigt for Roskilde Kommune at udnytte 2 mio. kr. Da
bevillingen har ligget i 5 år, foreslås det derfor, at bevillingen ændres til andre
formål. Roskilde Kommune påpeger, at man fortsat bakker 100% op om Risø
Park projektet.
Administrationen har været i dialog med Roskilde Kommune om anvendelsen
af de resterende midler. Roskilde Kommune ønsker at få pengene frigivet til
følgende formål:
1. Accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde
(aktivitet på Musicon)
Projektet har til formål at skabe en ramme for elever på
erhvervsuddannelserne, hvor de kan realisere deres virksomhedsideer og
udvikles som iværksættere. Projektet vil bidrage til at illustrere mulighederne
for at starte virksomhed med en erhvervsuddannelse som baggrund. Desuden
vil positiv omtale markedsføre erhvervsskolerne, øge deres status og
derigennem forøge tilgangen af elever.
2. RUC: Viden der virker
Projektet er en videreudvikling, af det netop afsluttede ”Videnmedarbejdere i
Region Sjælland”. Formålet med projektet er at skabe vækst og udvikling i de
eksisterende virksomheder og anspore både virksomheder og dimittender til at
betragte hinanden som relevante med henblik på eventuel ansættelse.
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3. Roskilde-lampen
Inspireret af forslag fra en arkitektkonkurrence afholdt i 2014/15 ønsker
Roskilde Kommune nu at udvikle en unik ”Roskilde-lampe”, der ved
anvendelse af smart teknologi, kan belyse kulturstrøget på en højteknologisk
og energiøkonomisk måde og samtidig være et vartegn for Roskilde
kulturstrøg. Projektet vil blive tænkt sammen med ”Lysets Metropol”, som er
et Interreg-projekt i Øresundsregionen.
Vedlagt er en uddybende beskrivelse af de tre aktiviteter.
Til orientering kører Næstved kommunes projekt ”Ressource City”, som
planlagt. Eneste justering drejer sig om en mulig tilbagelevering af 600.000
kr. Pt. afventes byrådets tilbagemelding med frist ultimo august.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at
Roskildes ansøgning om den ændrede indsats godkendes således, at de
resterende 4 mio. kr. til Roskilde Kommune anvendes til ”Accelerationsforløb
for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde”, ”Viden der virker” og
”Roskilde-lampen”
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 9
Indstillingen anbefales overfor Regionsrådet, idet det præciseres, at
indstillingen accepteres på baggrund af det forløb, der har ligget til grund for
bevillingen og i øvrigt ikke vil danne praksis fremadrettet.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 9:
‐ Accelerationsforløb Musicon
‐ RUC ‐ viden der virker
‐ Roskildelampen
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10. Opfølgning og fremdrift på projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2573815

Resume
På Vækstforums møde d. 28. maj 2015 blev der givet 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. Vækstaftale +1 - Den direkte
virksomhedsrettede indsats og Vækstaftale 2 - Udnytte de store
anlægsinvesteringer var markeret som gule i sagen, idet der var afvigelser
fra den indgåede aftale. Der gives her en status på, hvor de to projekter står i
dag.
Sagsfremstilling
Der er som opfølgning på, at to af projekterne blev markeret som gule i sagen
om opfølgning og fremdrift på projekter på Vækstforums møde d. 28. maj,
afholdt møder med Væksthus Sjælland og Femern Belt Development, som er
hhv. leadpartner på Vækstaftale +1 - Den direkte virksomhedsrettede indsats
og Vækstaftale 2 - Udnytte de store anlægsinvesteringer. På møderne er
vækstaftalerne blevet gennemgået, herunder de i kontrakterne opstillede
aktivitetsmål, outputmål og effektmål for hver enkelt år og i hele perioden.
Et skema over målene og effekterne, og hvor langt den enkelte vækstaftale er
nået i opfyldelsen heraf, er vedlagt.
Dataene viser, at både vækstaftale +1 og vækstaftale 2 stadig er bagud i forhold
til, hvor de ifølge de gensidigdigt indgåede aftaler skulle have været i forhold
til aktivitetsmål og outputmål og dermed - forventeligt - på de opstillede
effektmål.
Leadpartnerne er derfor blevet bedt om hver især at skrive en handlingsplan,
hvor de sandsynliggøre, at de kommer i mål med de aktivitetsmål og
outputmål, der ifølge de to kontrakter skal være gennemført ved udgangen af
2015.
Der vil medio oktober blive afholdt opfølgningsmøder med Væksthus Sjælland
og Femern Belt Development, hvor handlingsplanerne og de igangsatte
handlinger vil blive evalueret.
På Vækstforums møde d. 9. december 2015 evalueres resultaterne af de
igangsatte handlinger, og dermed hvor langt vækstaftale +1 og 2 er i deres
målopfyldelse. Sagen suppleres af COWIS evaluering af alle 4 vækstaftaler, der
gennemføres efter aftale med Vækstforum.
COWI,vil have deres evaluering af vækstaftalerne klar til mødet d. 9. december
2015.
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COWIs evaluering samt administrationens vurdering vil ligge til grundlag for
indstillingen om, hvor mange midler der skal udbetales til den enkelte
vækstaftale i 2016.
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 onsdag den 2. september 2015,
pkt. 10
Orienteringen blev taget til efterretning. På baggrund af Femern Belt
Development og Væksthus Sjællands tilbagemelding på, hvor langt de er nået i
deres opfyldelse af deres respektive vækstaftaler, er der af administrationen
udarbejdet et skema, der opsummerer dette. Skemaet vedrørende Femern Belt
Development sendes til de bestyrelsesmedlemmer i Femern Belt Development,
der også er medlemmer af Vækstforum. Endvidere vil Vækstforum på deres
næste møde have forelagt en plan for, hvordan arbejdet i de to vækstaftaler i
2016 kan gennemføres set i lyset af den manglende resultatopfyldelse.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 10:
‐ VA2 ‐ 1112 Information, PR og marketing
‐ VA2 ‐ 2.1 Anlægsinvesteringer
‐ VA2 ‐ 2.3 Fra universitet til virksomhed
‐ VA2 ‐ 3.1 Explorer Zealand
‐ VA2 ‐ 3.2 Styrket kontakt mellem virksomheder og forskningsinst.
‐ VA2 ‐ 3.3a Store anlægsopgaver
‐ VA2 ‐ 3.3b Store anlægsopgaver i øvrigt
‐ VA2 ‐ 4 Grænseregionale samarbejder
‐ VA2 ‐ 5.1 Incoming bureau
‐ VA2 ‐ 5.2 Velkomstcenter aktiviteter
‐ Status på Vækstaftale +1
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11. Udvælgelseskriterier til
annonceringsmateriale
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2569795

Resume
Med vedtagelsen af investeringsplan 2015-2016 for den regionale vækst- og
udviklingsstrategi blev det besluttet, at en del af Vækstforums midler skal
bevilges på baggrund af calls og udbud. Fremadrettet vil udbud og calls af
hensyn til udbudsreglerne blive kaldt henholdsvis annoncering efter
ansøgninger og annoncering efter ideer. Vækstforum skal godkende de
generelle udvælgelseskriterier, der vil ligge til grund for prioriteringen af,
hvilke ansøgninger som skal bevilges midler.
Sagsfremstilling
Der opereres med tre aktivitetstyper:
 Annoncering efter ansøgninger (tidligere kaldt udbud), der modtages
bud på aktiviteter i ansøgningsskema og samarbejdes om
projektudvikling.
 Annonceres efter ideer (tidligere kaldt calls), der modtages bud på
aktiviteter i idebeskrivelsesskema og samarbejdes om projektudvikling.
 Andre former for samarbejde, interessevaretagelse og lignende, hvor
regionen driver eller deltager med timer.
Herudover vil der være annonceringer, hvor ansøgningerne er målrettet en
defineret aktørkreds, som er de bedste til at implementere, og hvor der er
specifikke krav til effekter.
Generelle udvælgelseskriterier:
I sag nr. 10 i dagens mødedagsorden fremlægges der materiale til annoncering
efter ansøgninger og ideer. Af annonceringsmaterialet fremgår de kriterier, der
vil ligge til grund for prioriteringen af, hvilke ansøgninger som skal bevilges
midler.
For at indfri målsætningerne i de enkelte annonceringer vil
udvælgelseskriteriernes resultatorientering fremgå af de enkelte
annonceringer.
Udvælgelseskriteriernes resultatorientering tager alle udgangspunkt i de
nedenfor beskrevne seks generelle udvælgelseskriterier:
1. Opfyldelse af de programfastsatte regler for tildeling af
strukturfondsmidler (legalitetskontrol).
2. Projektet skal agere inden for de 6 principper der er opstillet i den
regionale vækst- og udviklingsstrategi.
3. Projektet skal være ressourceeffektivt og af høj kvalitet.
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4. Projektet skal med effektkæden tydeligt demonstrere, at det
bidrager til at indfri mindst en af de 10 målsætninger, som fremgår
af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
5. Projektet skal arbejde inden for en eller flere af de 5 vækstdrivere i
den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
6. Projektet skal have god sammenhæng til relevante statslige,
regionale og lokale initiativer.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender de generelle
kriterier for udvælgelse af ideer og ansøgninger.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 11
Indstillingen blev tiltrådt, idet det tilføjes til udvælgelseskriterie 2, at det skal
resultere i vækst og jobskabelse. Således kommer udvælgelseskriteriet til at
lyde: Projektet skal agere inden for de 6 principper, der er opstillet i den
regionale vækst- og udviklingsstrategi. Herunder skal projektet have fokus på,
hvordan det resulterer i vækst- og jobskabelse.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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12. Annoncering efter ideer og ansøgninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2574987

Resume
Begyndende med dette møde vil der fremover til Vækstforums møder være en
sag med titlen: ”Annoncering efter ideer og ansøgninger”. Af sagen vil det
fremgå, hvilke annonceringer der skal igangsættes på mødet. I nedenstående
beskrives annoncering efter ansøgninger med titlen: Food Innovation samt
annoncering efter ideer med titlen: Oplevelse og Fødevarer. Begge initiativer
er et led i Greater Copenhagens fælles fødevaresatsning.
Sagsfremstilling
Ansøgningsmateriale til ideer og ansøgninger
På dette møde fremlægges der materiale til annoncering efter ansøgninger og
ideer til:


Food innovation



Fødevarer og Oplevelser

Annoncering efter ansøgninger:
Under tema 1 i ReVUS investeringsplanen igangsættes en annoncering efter
ansøgninger (”Udbud”) med titlen: Food Innovation - en indsats under
Greater Copenhagen Fælles Fødevaresatsning
Indsatsens hovedaktivitet vil være innovationssamarbejder mellem små og
mellemstore fødevarevirksomheder og videninstitutioner (GTS-institutter og
videregående uddannelser).
Formålet er, at deltagende fødevarevirksomheder udvikler produkter, varer
eller services, der er nye for markedet eller for virksomheden. Der vil være tale
om erhvervsorienteret innovation og udvikling til fødevarebranchen, der tager
afsæt i virksomhedernes konkrete behov og kendskab til markedet eller
kunderne.
Vækstforum Sjælland har afsat 8,5 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Endvidere er der reserveret 15 mio. kr. fra
Regionalfonden, Mål 2.
Indsatsen forventes varetaget af professionelle projektoperatører, evt. et
konsortium, der organiserer innovationssamarbejder mellem virksomheder og
videninstitutioner, samt koordinerer indsatsen med eksisterende initiativer i
regionen.
Målsætningen er at understøtte udvikling af flere innovative private
virksomheder i fødevarebranchen i Region Sjælland, og bidrage til øget
omsætning og nye fuldtidsjob hos de deltagende virksomheder grundet øget
innovation og styrket konkurrenceevne.

- 27 -

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra Vækstforum Sjællands
vedtagne udvælgelseskriterier for tildeling af midler, samt de generelle regler
og krav for tildeling af Regionalfondsmidler, Mål 2 inden for prioritetsakse 1.
I den konkrete annoncering anvendes nedenstående udvælgelseskriterier til
vurdering af ansøgninger:
 Ansøger har opsat ambitiøse resultat- og effektmål, der lever op til
indsatsens formål og efterspørgslen hos relevante
fødevarevirksomheder i regionen og Greater Copenhagen.
 Hovedansøger/leadpartner har kompetencer i forhold til ledelse af EUprojekter, projektadministration og kvalitetssikring.
 Involverede videninstitutioner har ekspertise inden for konkrete
indsatser, teknologi eller viden som fødevarevirksomhederne
efterspørger.
 Region Sjællands fødevarevirksomheder støtter op og deltager fra
projektets start. Her lægges der vægt på antal af tilsagn fra
virksomheder om konkret innovationssamarbejde. Ansøger skal ved
endelig ansøgning have tilsagn fra minimum 3 virksomheder og 1
videninstitution om et konkret innovationssamarbejde.
 Ansøgers tilgang bygger på, at der er egenfinansiering fra ansøgere og
virksomheder.
 Projektet kobler aktiviteterne til eksisterende screeningsarbejde og
relevante aktiviteter i Region Sjælland og uden for regionen.
 Ansøger redegør for processen og udvælgelseskriterier, der anvendes i
udvælgelse af virksomheder og forslag/koncepter til
innovationssamarbejder.
 Ansøger redegør for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og
faciliteter, der anvendes/stilles til rådighed til innovationssamarbejder,
samt de forventede resultater (produkter, services, tjenesteydelser) og
effekter (øget omsætning og/eller fultidsjob), som samarbejderne kan
afføde.
 Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af
interessenter/repræsentanter i en følgegruppe. Her med deltagelse af
Region Sjælland som observatør.
Annoncering efter ideer:
Under Tema 1 i ReVUS investeringsplanen igangsættes en annoncering efter
ideer (”call”) med titlen: Fødevarer og Oplevelser - en indsats under Greater
Copenhagen Fælles Fødevaresatsning.
For at styrke regionale fødevareproducenters konkurrenceevne og støtte dem i
deres fokus på forretningsudvikling inden for kvalitetsfødevarer, annonceres
der efter ideforslag på tværregionale projekt(er), der kan fremme
kommercielle potentialer for produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer fra
Greater Copenhagen.
Vækstforum Sjælland har afsat 3 mio. kr. i regionale erhvervsudviklingsmidler,
der vil indgå som gearing til projekter, der udvikles i samarbejde med danske
og svenske partnere fra Greater Copenhagen-samarbejdet og med mulig støtte
fra nationale eller europæiske støtteordninger.
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Målsætningen er at understøtte vækst i produktivitet og omsætning hos
eksisterende fødevarevirksomheder, der arbejder med produktion og
afsætning af kvalitetsfødevarer.
Aktiviteterne forventes at tage afsæt i efterspørgslen på kvalitetsfødevarer
blandt Greater Copenhagens 3,8 mio. forbrugere og fremme virksomheders
specialisering, forædling og skalering i produktionen af kvalitetsfødevarer,
sikre dem adgang til distribution- og salgskanaler, samt understøtte
virksomheder i lancering af kvalitetsfødevarer på nye markeder.
Efter ansøgningsdeadline udvikles en eller flere ideer til projektansøgninger.
I såvel administrativ screening af idebeskrivelser og vurdering af endelige
ansøgninger anvendes Vækstforum Sjællands vedtagne udvælgelseskriterier
for tildeling af midler.
I den konkrete annoncering anvendes nedenstående udvælgelseskriterier til
vurdering af idebeskrivelse og ansøgninger:









Sikring af anden finansiel støtte. Minimum 50% af projektets samlede
finansiering skal komme fra anden part end Region Sjælland.
Projekter, der fokuserer på at indfri flest mulige af de fastlagte
resultater med størst mulig effekt.
Aktiviteterne er velbegrundede og kvalificerede med direkte
sammenhæng til ambitiøse og valide resultat- og effektmål. De lever op
til indsatsens målsætning om at øge produktiviteten og omsætningen i
Region Sjællands fødevarevirksomheder.
Der er opbakning og konkret deltagelse i aktiviteterne fra danske og
svenske aktører og virksomheder fra Greater Copenhagen-samarbejdet.
Etablerede fødevareproducenter fra Region Sjælland støtter op og
deltager i projektet. Her lægges der vægt på antal af tilsagn fra
virksomheder fra Region Sjælland, virksomhedernes størrelse (mikro,
SMV, store) og placering i regionen.
Hovedansøger/leadpartner har kompetencer i forhold til ledelse af
udviklingsprojekter, projektadministration og kvalitetssikring

Der er vedlagt 2 bilag, hvor hovedbudskaberne i annonceringsmaterialet
fremgår.
Endvidere er der vedlagt et notat, hvoraf det fremgår, hvordan
Forberedelsessekretariatet og Vækstforum inddrages i processen frem mod
den endelige prioritering af ansøgninger.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter
annoncering efter ansøgninger med titlen: Food Innovation.
2. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter
annoncering efter ideer med titlen: Fødevarer og Oplevelser.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 12
Indstillingen blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 12:
‐ Forberedelsessekretariatet og Vækstforums rolle i annonceringer
‐ Hovedbudskaberne ‐ Food Innovation
‐ Hovedbudskaberne ‐ Fødevarer og Oplevelser
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13. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2559934

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
64.200.000
242.970.005
253.530.529
(inkl. øremærkede midler +
tilbageløb)
Hidtidige
46.914.264
5.170.000
38.702.426
35.880.512
bevillinger
Indstillinger til
10.228.620
0
13.180.600
mødet 2.
september 2015
Reserverede
3.000.000
22.345.000
12.000.000
0
midler
Ikke
3.857.116
36.685.000
192.267.579
204.469.417
disponeret
*Tallet er anført i budgetforslaget for 2016 og er ikke endeligt besluttet.
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 46.914.264 kr.
Der er tidligere reserveret midler, som skal udmøntes i bevillinger.
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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 10.228.620 kr. af 2015-midlerne og 0 kr. af 2016-midlerne
på dette møde.
Hermed er der 3.857.116 kr. af 2015- midlerne og 38.885.000 kr. af 2016midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde modtaget 1 ansøgning om tilskud fra Socialfonden, Mål 2,
til projektet Udvikling af praktikpladsordninger i SMV´er i Region Sjælland
ved CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster sammen
med 7 andre erhvervsskoler. Der henvises til aktuelt dagsordenspunkt.
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 + hjemtaget ekstra midler 6,5 mio. kr., jfr. Vækstforums møde
den 28. maj 2015, pkt. 9, herefter ramme i alt ca. 274.100.000 kr. til
erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Tilførsel af ekstra midler til Vækstforum Sjællands tilskudsramme,
Regionalfonden
Som orienteret om i tidligere Vækstforum møder i 2014 og 2015, har
Overvågnings-udvalget for Mål 2 tidligere besluttet, at alle Mål 2programmers midler, så vel regionale som fra centrale puljer, løbende skal
være disponeret. I modsat fald skulle udisponerede tilskudsmidler samles i en
central pulje.
Da Vækstforum Sjællands tilskudsrammer 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 på nuværende tidspunkt ikke fra
Vækstforum Sjællands ramme overført nogle midler til nævnte centrale pulje.
Med baggrund i en mulig tilførsel af yderligere EU-tilskud til eksisterende
kapital fonde, administreret af Capnova, har administrationen en ”stående
anmodning” i Erhvervsstyrelsen om tilførsel af yderligere 5-6 mio. kr. i
relation til Regionalfonden. Det er fra Capnova oplyst, at den nødvendige
match kapital vil kunne skaffes/allerede er tilstede.
Tilbageløb, omfordeling
På nuværende tidspunkt er der ca. 15 projekter som endnu ikke er
afsluttede/har fået revisor godkendte slutregnskaber. Flere af projekterne
afsluttes først ultimo september/oktober 2015 med efterfølgende
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slutregnskaber. Den endelige afslutning i forhold til programperioden 20072013 forventes tidligst at ske i 1. kvartal 2016.
Der vil således fortsat kunne forekomme mindre tilbageløbs midler.
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 projekter og eventuelt indstille nye
projekter til Erhvervsstyrelsen til tilsagn, således at flest mulige tilskudsmidler
fastholdes/tiltrækkes i regionen til gavn for erhvervsudviklingsaktiviteterne.
Af den samlede ramme for Regionalfonden på 267.634.202 kr. er der p.t. ikke
forbrugte midler på ca. 438.000 kr. Der afventes nyt budget fra Capnova,
hvorefter beløbet tilføres kapitalfonden. Herefter vil rammen for
Regionalfonden på nuværende tidspunkt være opbrugt.
Af rammen for Socialfonden på de 274.100.000 kr. er der tilsvarende ca.
190.000 kr. i ikke forbrugte midler, som ikke vil kunne tilføres andre
Socialfondsprojekter, idet disse er afsluttede/afventer revideret slutregnskab.
Administrationen vil undersøge om andre regioner har behov for Socialfonds
midler mod tilførsel af samme beløb til Vækstforum Sjællands Regionalfonds
ramme.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 13
Indstillingen blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 13:
‐ Økonomioversigt side 1
‐ Økonomioversigt side 2
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14. Innovations- og fundraisingvejledning til
mindre virksomheder
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2562639

Resume
CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og
fundraisingvejledning til mindre virksomheder. Projektet skal understøtte
virksomheder i Region Sjælland, der ønsker at hjemhente puljemidler fra
forskellige offentlige, nationale eller internationale, fonde.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Projektoplysninger
Ansøgers navn: CAPNOVA
Projektets navn: Innovations- og fundraisingvejledning til mindre
virksomheder.
Projektperiode:1. januar 2016 – 31. august 2018
Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
Projektet er med til at opfylde ReVUS målsætningerne: 5) Innovation øger
produktivitet og vækst, 9) Samarbejde med naboregioner skaber vækst i
Region Sjælland 10) Vækst og udvikling i hele regionen og 11) Beskæftigelsen
bliver styrket.
Formål, målgruppe og partnere
Finansiering udpeges bl.a. i Region Sjællands ReVUS som en væsentlig
vækstdriver. Hjemhentet finansiering har ofte en afgørende betydning for at
fremme øvrige vækstdrivere.
Det overordnede formålet med projektet er at bidrage til at øge innovation og
vækst blandt erhvervs- virksomheder i Region Sjælland ved at øge hjemtag af
midler fra nationale, europæiske og internationale støtteprogrammer til
virksomheder og virksomhedsrettede projekter. Projektet skal både sikre en
større tilgang af støttemidler til sjællandske virksomheder samt støtte
virksomhederne i at identificere de rette puljer at søge fra.
Projektets målgruppe er virksomheder fra hele Region Sjælland med en vægt
på de ressourceområder, der er udpeget i ReVUS’en. Virksomhederne vil blive
vejledt individuelt eller i partnerskaber med andre virksomherder eller
relevante partnerorganisationer.
Til støtte for det overordnede formål vil projektet vil drive et samarbejdsforum
på baggrund af erfaring og netværk fra tidligere projekter.
Samarbejdsforummet vil blive etableret i to niveauer, et for
projektledere/mellemledere/udviklingsansvarlige med fokus på overordnet
koordination og ét for medarbejdere med daglig virksomhedskontakt med
fokus på at koordinere arbejdet over for virksomhederne.
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Som partnere i forummet inviteres indledningsvis DTU, RUC og
Erhvervsakademi Sjælland, Væksthus Sjælland, De kommunale
erhvervsservices, Enterprise Europe Network i Region Sjælland (drives af
Væksthus Sjælland) samt Zealand Danmark.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

Effekter på kort og på
langt sigt

Indledende vejledning
Virksomheder modtager en
indledende vejledning som
hjælper dem i retning af evt.
ansøgninger om hjemtag af
midler eller andre
muligheder.

90 virksomheder
modtager hjælp i
form af støtte og
vejledning.

Specialiserede
fundraisingforløb
Virksomheder der har
potentiale for det modtager
yderligere og mere
specialiseret rådgivning ift.
relevante støtteordninger.

45 virksomheder vil
samarbejde med
videns institutioner.
17 ansøgninger
indsendes til
nationale og
internationale
støtteprogrammer.
12 ansøgninger
godkendes og der
hjemtages 45 mio.
tilskudsmidler.

5 år efter projektets
afslutning vil der være
skabt 7 nye innovative
virksomheder.
Samlet set vil 15
virksomheder have
introduceret nye varer
og ydelser indenfor 5
år efter
projektafslutning.
Aktiviteten
understøtter ReVUSmåletInnovation øger
produktivitet og sikrer
vækst
 Andelen af
virksomheder, der
introducerer nye
varer og ydelser,
er øget fra 21 % i
2012 til 25 % i
2020.
Produktiviteten i
virksomheder i
regionen er steget
med 20 % fra 2012 til
2020.
Beskæftigelseseffekten
vurderes ud fra
sammenlignelige
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projekter til 0,83
årsværk genereret pr.
tiltrukket mio.
(45x0,83=37
stillinger) i
virksomhederne
umiddelbart når de
starter deres
projekter. På længere
sigt, i takt med at
projekterne får
produkter på
markedet forventes
dette at stige til en
faktor 3,5 = 157
stillinger.
Forudsætningsskabende
aktiviter og formidling
Projektets tilbud til
virksomheder markedsføres
under projektperioden og
der afholdes en række
formidlingsaktiviteter.

30
formidlingsaktiviteter

Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

8.500.000

100%

8.500.000

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen vurderer, at projektet er additionelt i form af en
virksomhedsrettet indsats, der styrker virksomhedernes muligheder for
hjemtag af puljemidler. Det har vist sig at være svært at opnå for sjællandske
virksomheder, og en særlig indsats er derfor nødvendig. Samtidig
understøtter projektet ønsket om én indgang for virksomheder.
Projektet vil således bidrage til at løsningen af en række af de udfordringer
ReVUS identificerer.
Projektet understøtter flere ReVUS målsætninger, dog i særlig grad
målsætning 5 ”Innovation øger produktivitet og sikrer vækst. Derudover
understøttes i mindre grad eller indirekte også målsætning 10 ”vækst og
udvikling i hele regionen”, målsætning 9 ”Samarbejde med naboregioner
skaber vækst i Region Sjælland” samt 11 ”Beskæftigelsen bliver styrket”.
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Der er mulighed for at skabe synergi med flere andre regionale aktiviteter.
Ansøger fremhæver selv den nuværende vækstaftale, særligt
klyngesamarbejdet i Vækstaftale 3 – Viden ud i virksomhederne – Styrket
innovation (VIIRS) (først med særlig fokus på ren luft og ventilation samt
fødevarer, men i løbet af projektperioden afsøges også mulighederne indenfor
bioøkonomi og logistik samt transport.
Ansøger ønsker desuden, gennem Væksthus Sjælland at sikre, at deltagere i
projekterne ”Strategi, mål og vækst – SMV’er” samt ”Zealand Global” vil få
mulighed for at indtænke fundraising som en integreret del af deres
strategiplanlægning. Projektet vil i sin vejledning af virksomheder desuden,
hvor det er relevant, henvise til finansieringsmulighederne i CAPNOVA
Zealand Invest samt innovationsmiljøordningen som også formidles via
ansøger.
Udover ovenstående bør ansøger som led i udførelsen af
fundraisingsvejledningen have fokus på at formidle mulighederne i
Innovationsfondens Innobooster-ordning, som er særlig relevant for SMV’er.
Derudover vil der fortsat være et tæt samarbejde mellem Væksthus Sjælland
og CAPNOVA. Henvisning til ydelser for hhv. generel forretningsudvikling for
vækstvirksomheder (Væksthuset) og specialiseret vejledning indenfor
fundraising (CAPNOVA) sker på daglig basis. Koordinering og samarbejde om
videre udvikling af den virksomhedsrettede vejledning,
informationsarrangementer m.m. finder sted på strategisk niveau i en
koordinationsgruppe og på operationelt niveau i en samarbejdsgruppe.
Projektet er ansøgt som fuldt finansieret via regionale midler. Der er i
øjeblikket ingen klar model for medfinansiering af en vejledningsindsats som
den, der ligger i dette projekt, men der er mellem ansøger og administration
fælles forståelse for, at dette udvikles.
Ansøger ønsker i løbet af projektperioden at afdække de kommercielle
muligheder for projektmodellen. Det foreslås derfor at ansøger, efter andet år
af projektperioden, fremlægger en analyse af og model for mulighederne for
hel eller delvis deltager- og medfinansiering af Innovations- og
fundraisingvejledning for mindre virksomheder i Region Sjælland med henblik
på, at modellen kan implementeres efter projektperioden.
Økonomi
Der er i regionens budget for 2015 afsat midler til
erhvervsudviklingsaktiviteter. I investeringsplanen for 2015-2016 er der lagt
op til en finansiering på 10 mio. kr. til innovations- og fundraisingsvejledning
til mindre virksomheder.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 8.500.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til ”CAPNOVA” til
projekt ”Innovations- og fundraisingvejledning til mindre
virksomheder”.
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2. Det forudsættes, at der senest efter andet år af projektet fremlægges en
model for deltager- og medfinansiering, som kan implementeres efter
projektets afslutning.
3. Ansøger skal sikre, at projektets aktiviteter sker i samspil med
Væksthus Sjællands aktiviteter, så indsatsen bliver sammenhængende
og koordineret.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 14
Ansøgningen indstilles overfor Regionsrådet.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 14:
‐ Ansøgning
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15. Udvikling af praktikpladsordninger i
SMV´er i Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2569523

Resume
CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster ansøger
sammen med 7 andre erhvervsskoler om tilskud fra Socialfonden til at
udvikle praktikpladsordninger i SMV´ere i Region Sjælland. Projektets
hovedformål er at flere elever gennemfører og afslutter en
erhvervsuddannelse. Med et øget antal praktikpladser forventes potentielle
elever at kunne se en øget mulighed for at gennemføre en uddannelse med
efterfølgende øgede beskæftigelsesmuligheder i virksomheder med
arbejdskraft efterspørgsel. Der forventes afviklet 5.867 virksomhedsbesøg
samt oprettet 2.143 nye praktikpladser.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
Projektet er med til at understøtte målsætning 1) Beskæftigelsen bliver styrket
i Region Sjælland, målsætning 7) Flere unge gennemfører en
ungdomsuddannelse og målsætning 10) Vækst i hele regionen og Tema 3: De
rette kompetencer styrker væksten. Herudover udgør projektet et delelement i
Quickstart aktiviteterne samt understøtter indsatsen i forhold til
Kompetenceparat 2020.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: CELF, Nykøbing F.
Projektets navn: Udvikling af praktikpladsordninger i Region Sjælland
Projektperiode: 1. oktober 2015 – 30. september 2018
Formål, målgruppe og partnere
Projektets formål og målsætning er at afvikle 5.867 virksomhedsbesøg. Det
forventes, at ca. 37-40% af alle virksomhedssøg vil føre frem til oprettelse af
2.143 nye praktikpladser. Branchefordelingen fremgår af bilag til sagen.
Indsatsen forventes at lede frem til, at både flere unge gennemfører en
ungdomsuddannelse, idet målgruppen vil kunne se en øget mulighed for at
gennemføre en uddannelse med efterfølgende gode beskæftigelsesmuligheder,
samt til at reducere den begyndende mangel og efterspørgsel på faglært
arbejdskraft fra virksomhederne.
Nettoeffekten af de nævnte 2.143 nye praktikpladser vil være, at 1.781 elever vil
få gavn af projektindsatsen. De 1.781 elever skal ses ud fra, at flere
uddannelser ofte sammensættes af flere korte aftaler, hvorved antallet af
elever er mindre end antal etablerede praktikpladser.
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Da det erfaringsmæssigt normalt tager ½-1 år at få effektueret praktikaftalen
efter oprettelsen blandt andet på grund af, at potentielle elever skal have
fremsendt en ansøgning til virksomheden, været til samtale og de nødvendige
dokumenter skal udfærdiges, vil nogle af deleffekterne først kunne ses efter
projektets er afsluttet.
Ud over den praktikpladsopsøgende aktivitet og etablering af nye
praktikpladser indgår etableringen af en oversigtsdatabase. Som noget nyt vil
den kunne give en oversigt over indgåede praktikaftaler/udbud og
efterspørgsel af praktikpladser på tværs af den regionale geografi og brancher.
Databasen kan benyttes af såvel skolerne som virksomhederne.
Endvidere udvikles en hjælpefunktion, der reducerer den administrative byrde
for virksomhederne i forbindelse med oprettelse af nye praktikpladser,
herunder Hotline mulighed samt vejledning.
Partnere
Projektets afvikles i et samarbejde mellem 7 følgende skoler ud over ansøger:
Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, EUC Nordvest Sjælland
Holbæk, Selandia Slagelse, Uddannelsescentret i Roskilde/Slagteriskolen,
EUC Sjælland Næstved og Zealand Business College Næstved.
Herudover vil der ske en løbende koordinering af og med indsatsen i det
allerede igangsatte projekt ”Praktik på store byggerier Sjælland og
Hovedstaden”. Koordineringen sikres gennem sammenfald med de i det
ansøgte projektpartnere og partnerne i projektet ”Praktik på store byggerier
Sjælland og Hovedstaden”.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

Virksomhedsopsøgende aktivitet

1. Der aftales en koordineret
plan for besøg af
virksomheder mellem
praktik-centrene.
Praktikpladskonsulenterne
gennemfører opsøgende
arbejde.
2. Der etableres
hjælpefunktioner der
reduce-rer den
administrative byrde for
virksomheder som opret-tet
praktikpladser.
3. Der gennemføres
aktiviteter, hvor
praktikpladskonsulen-terne

1. Der foreligger en
accepteret plan for det
praktikpladssøgende
arbejde
2. Der gennemføres 5867
kontakter til
virksomheder, som enten
gennem de øgede
aktiviteter eller på
baggrund af inaktive
praktikgodkendelser ikke
har elever i praktik.
3. Det forventes, at ca.40 %
af virksomhederne vil
oprette
praktikpladsaftaler
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Effekter på kort og på
langt sigt
Kort sigt:
Virksomhederne vil
gennem de kombinerede
aftaler om korte
praktikpladsaftaler opfatte
det som en positiv
mulighed for dels at opnå
kvalificeret lærlinge og
dels, at der efterfølgende er
den nødvendige faglærte
arbejdskraft
På baggrund af
uddannelsesaftaler vil
1.469 elever være i gang
med en uddannelse 4 uger
efter projektafslutning, og
145 har afsluttet
uddannelsen 4 uger efter
projektafslutning.

udveksler erfaringer med
Best praksis og udbyg-ger et
velfungerende netværk
Uddannelsesplaner/nye
praktikpladser
Praktikpladskonsulenterne sikrer,
at kombinationen af korte aftaler
og delaftaler betyder, at flere unge
får en erhvervsuddannelse:

1. På baggrund af de nye
praktikpladsaftaler,
udarbejder
praktikpladskonsulenterne
uddannelsesaftaler
med kombination af korte
aftaler, delaftaler.
2. Opbygge oversigtsdatabase
over forventet
udbud/efterspørgsel efter
praktikpladser

1. Der oprettes 2.143 nye
uddannelsesplaner/tilret
ning af
uddannelsesaftaler på
baggrund af de nye
indgåede
praktikpladsaftaler.
2. 1.791 elever involveres i
disse uddannelsesaftaler.
3. 135 elever forventes at
færdiggøre deres
erhvervsuddannelse
inden projektafslutning

Lang sigt:
Der er oparbejdet et
velfungerende samarbejde
og rutiner i
praktikcentrene med
etablering af korte
aftaler/delaftaler, som
sikrer, at eleverne opnår en
samlet
erhvervsuddannelse.
Disse kompetencer
betyder, at
virksomhederne i højere
grad er indstillet på at
oprette korte
aftaler/delaftaler og, at det
øgede antal elever, som
gennemfører en
erhvervsuddannelse,
fastholdes på 10 % af en
ungdomsuddannelse.
Antallet af indgåede korte
aftaler vil i 2019-2021
holde sig på niveauet
opnået i 2018.
Gennem den positive
omtale, som er opnået i
forbindelse med at skabe
flere praktikpladser, vil
antallet af elever, som
gennemfører en
erhvervsuddannelse,
fastholdes på 35 % af en
ungdomsuddannelse

3. Praktikpladskonsulenterne
udarbejder nødvendigt input
til oversigtsdatabase
4. Der sker en koordinering
mellem praktikcentrene på
skolerne med henblik på at
sammensætte korte aftaler,
delaftaler.
5. Der iværksættes initiativer
på skolerne, som
understøtter elevernes
geografiske mobilitet. For at
understøtte de elever som er
mobile, vil
netværkssamarbejdet
mellem praktikcentrene
lokalt støtte eleverne. Det
betyder, at eleverne får en
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kontaktperson hos det lokale
praktikcenter, som vil være
til rådighed for eleven.

Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
Socialfonden
CELF + partnerskolerne
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent
0

0

0

13.180.600

50

13.180.600
26.361.200

50
100

Synergi til nationale og regionale indsatser
Det ansøgte projekt vil være i løbende dialog og koordinere indsatserne i det
ansøgte projekt med indsatsen i det allerede igangsatte projekt ”Praktik på
store byggerier Sjælland og Hovedstaden.
Opfølgning og evalueringsmetode
Projektet er omfattet af Vækstforum Sjællands Projekt- og effektmodel samt
Erhvervsstyrelsens bevillingsvilkår med blandt andet halvårlige
afrapporteringer i relation til aktiviteter, output og resultater, således at der
sker løbende opfølgning i relation til projektets fremdrift.
Projektet vil på lige fod med øvrige projekter skulle udarbejde
midtvejsevaluering.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Ansøgningen om tilskud fra Mål 2, Socialfonden er i relation til prioritetsakse
4 – Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, indsatsområde 4a – Øge
antallet af personer med erhvervsuddannelse.
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder
programretningslinjerne for Socialfonden samt de tilhørende indikatorer og
effektmål.
For så vidt angår projektets yderområdefokus sikres dette ved, at ansøger og
projektpartnerne dækker hele regionen samt ved, at der er budgetmæssigt
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afsat flere midler til de praktikcentre og aktiviteter, som er er placeret i
geografien ”yderområderne”.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at

1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
13.180.600 kr. fra Socialfonden, Mål 2, prioritetsakse 4,
Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse,
indsatsområde 4a – Øge antallet af personer med
erhvervsuddannelse til CELF, Center for Erhvervsrettede
uddannelser Lolland Falster, Nykøbing F, til projekt udvikling af
praktikpladser i SMV´er i Region Sjælland.
2. Indstillingen til Erhvervsstyrelsen er betinget af, at CELF, Center
for Erhvervsrettede uddannelser, nedsætter en følgegruppe i
tilknytning til projektet, med repræsentanter fra
arbejdsmarkeds parter. Følgegruppen skal blandt andet tage
stilling til de halvårlige rapporter i relation til projektets
fremdrift
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 15
Indstillingen blev fulgt.
Astrid Dahl erklærede sig inhabil under pkt. 15.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 15:
‐ Ansøgning praktikpladsordninger
‐ Bilag 1 Brancheopdeling endelig
‐ Bilag 2 Effektkæde
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16. Affaldshåndtering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2581438

Resume
CLEAN ansøger om tilskud til gennemførelse af en foranalyse (fase 1) for at
afklare muligheden for via et udbud at modtage tilbud på etablering af et
sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald i Region Sjællands
geografi. Viser foranalysen, at et anlæg er rentabelt, herunder tilstrækkeligt
forsyningsgrundlag af plast samt at det kan medføre positive
beskæftigelsesmæssige- og erhvervsmæssige effekter i Region Sjælland, kan
Region Sjælland vælge også at støtte selve udbudsprocessen af opgaven (fase
2) eller træde ud af projektet efter afslutning af fase 1. Effekten af projektet
forventes blandt andet at være op til 60 lokale arbejdspladser og en betydelig
reduktion af CO2.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Sammenhæng til den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)
Projektet er på sigt med til at understøtte målsætning 2 i ReVUS om, at
bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger
virksomheders konkurrenceevne. Derudover forventes foranalysen at vise, at
et anlæg vil kunne generere beskæftigelse i Region Sjælland og dermed
understøtte målsætning 1 i ReVUS. Projektet fremgår under tema 1 i
Investeringsplanen, hvor der er afsat 2 mio. kr. til projektet.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: CLEAN
Projektets navn: Innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald
fra husholdninger og erhverv på Sjælland
Projektperiode: 1. oktober 2015 – 1. januar 2017
Formål, målgruppe og partnere
Projektets formål med fase 1 (foranalysen) er at afklare, om der vil være
grundlag for at etablere et innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg til
plastaffald fra husholdninger og erhverv på Sjælland.
En særlig udfordring er at tilvejebringe det fornødne forsyningsgrundlag, der
gør, at anlægget kan drives på en rentabel måde. CLEAN vil derfor indgå
forhåndsaftaler med kommuner og virksomheder om leverancer af plast.
Vinderen af udbuddet i fase 2 vil få overdraget disse forhåndsaftaler, som skal
være et incitament til at afgive tilbud på opførelse af anlægget.
Foranalysen vil endvidere afdække de beskæftigelsesmæssige potentialer, som
realisering af et anlæg fysisk placeret i Region Sjælland vil medføre.
Formålet med fase 2, og det overordnede formål med projektet er, at udbuddet
skal resultere i udvikling og opførelse af et innovativt plastsorteringsanlæg på
Sjælland, som skal etableres og drives for private midler. Region Sjællands evt.
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finansiering i fase 2 vil i høj grad blive anvendt til prækvalificering af
virksomheder og udfærdigelse af selve udbudsmaterialet.
Forventede resultater og effekter
Resultater /output
Fase 1:
‐

‐

Dokumentation for
tilstrækkeligt
forsyningsgrundlag af
plast til at drive et
rentabelt anlæg på
Sjælland.
Markedsafdækning af
muligheden for en
geografisk placering af
anlægget på Sjælland

‐

Juridisk grundlag for
forsyningsaftaler mellem
offentlige leverandører
(kommuner, kommunale
affaldsselskaber mv.) og
et anlæg bliver afklaret.

‐

Der indgås
interessetilkendegivelser
om levering af plast
svarende til ca. 50.000
tons til det nye anlæg

Effekter (kort sigt)
Fase 1:
‐

Sikkerhed for
rentabilitet/øget
incitation for placering
et nyt plastanlæg i
Region Sjælland

‐

Aftale med en
Sjællandsk kommune
om placering er
indgået

‐

Et tilstrækkeligt antal
forsyningsaftaler om
levering af plast er
indgået med
kommuner og
affaldsselskaber for at
sikre tilstrækkelig
input til driften af et
plastsorteringsanlæg
(ca. 50.000 tons).

‐

Fase 2:
‐ Et eller flere konsortier
byder på opgaven
‐ Der findes en kvalificeret
vinder af udbuddet, som
lever op til de fastsatte
kriterier i
udbudsmaterialet
‐ Der indgås kontrakt
mellem opgavestiller og
det vindende konsortium
‐

Effekter (langt sigt)
Fase 2:
‐ En placering af et
best-of-art anlæg i
Region Sjælland
betyder, at
udenlandske
virksomheder og
andre aktører
forventes at besøge
anlægget. Der
forventes ca. 10-20
besøgende de første 2
år.
‐ Der forventes
jobskabelse i
regionen på op til 60
lokale arbejdspladser
på selve anlægget.
Derudover forventes
projektet at skabe
yderligere
arbejdspladser i
tilstødende erhverv.

Det vindende konsortium
forpligter sig gennem
kontrakten til at gå i gang
med udviklingen af et nyt
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Større genanvendelse
af plastaffald end i
dag, hvilket vil hjælpe
til betydelig
reduktion af CO2
udslip. Der forventes
en CO2 besparelse på
15.000.000 kg. CO2.

plastsorteringsanlæg
Økonomi
Projektets samlede økonomi beløber sig til 3.940.170 kr., hvoraf CLEAN har
ansøgt Region Sjælland om 1.728.620 kr. til gennemførelse af henholdsvis fase
1 og fase 2. Der søges om 298.140 kr. til foranalysen i fase 1. Den resterende
del af projektet finansieres ud over Region Sjælland i høj grad af
Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at projektet er interessant, da den umiddelbare
vurdering er, at der er et godt potentiale for et anlæg i regionen til
oparbejdning og sortering af plastaffald. Udover de beskæftigelsesmæssige
effekter, er der tale om et innovativt projekt, der ligger inden for Region
Sjællands strategiske rammer, og potentielt vil kunne markere regionen som
frontløber på ressourceeffektivitetsområdet vedrørende plast.
Administrationen vurderer dog samtidigt, at projektet rummer en række
betydelige kritiske antagelser, som gøre realiseringen noget usikker. Samtidig
er effekterne noget usikre, da CLEANs fremgangsmåde med gennemførelse af
et udbud medfører, at det først er muligt at vurdere de forventede effekter, når
der er afgivet konkret tilbud på opgaven (i fase 2). Administrationen har derfor
aftalt med ansøger, at der gennemføres en foranalyse med det formål at
vurdere rentabiliteten af anlægget samt de beskæftigelsesmæssige- og
erhvervsmæssige potentialer ved placering af et anlæg på Sjælland.
Region Sjælland har ligeledes overfor CLEAN betinget sig muligheden for at
kunne trække sig ud af projektet efter afslutningen af fase 1. Beslutter Region
Sjælland sig for at medfinansiere fase 2, vil det bl.a. kræve, at CLEAN
udarbejder et opdateret effektkædeskema for fase 2.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1

Der ydes tilskud på 1.728.620 kr., herunder 298.140 kr. til fase 1 til
CLEAN fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

2

Det foreslås ligeledes, at administrationen bemyndiges til at træffe
beslutning om, at Region Sjælland kan trække sig ud af projektet efter
afslutning af fase 1, hvis foranalysen ikke kan dokumentere, at der er de
tilstrækkelige forsyningsleverancer af plast til at drive et rentabelt
anlæg eller interessante erhvervs- og beskæftigelsesmæssige effekter i
Region Sjælland ved etablering af anlægget.

Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 16
Indstillingen anbefales overfor Regionsrådet. De to eftersendte referater fra
hhv. Dansk Industri ("Indsigelse fra DI angående ansøgning fra CLEAN") og
CLEAN ("Svar på indsigelse fra DI vedr. innovativt udbud for plastsorteringsog oparbejdningsanlæg") indgik i behandlingen af sagen.
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Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 16:
‐ Ansøgning
‐ Effektkædeskema
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17. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462108

Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Sagen benyttes til orientering blandt medlemmerne samt fra sekretariatet.
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 onsdag den 2. september 2015,
pkt. 17
Sagen blev forelagt. Uddannelsesinstitutionerne og vidensinstitutionerne gav
en gensidig orientering om, hvad det, af regeringen foreslåede besparelse på
uddannelsesområdet, betyder for den enkelte institution.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

- 48 -

18. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462109

Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015,
pkt. 18
Intet.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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19. Udpegning af bestyrelsesmedlem til
Partnerskab for Østersøturisme
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2586797

Resume
Partnerskab for Østersøturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme bliver
stiftet som forening den 17. september 2015. Region Sjælland skal i henhold til
vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen.
Sagsfremstilling
Partnerskab for Østersøturisme bliver stiftet den 17. september 2015.
Partnerskabet bliver etableret som en forening og sekretariatet vil pr 1. oktober
2015 have to medarbejdere placeret i kontorfællesskab med Væksthus
Sjælland i Vordingborg.
Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, som arrangerer stiftelsen.
Formålet med etablering af partnerskabet er at samle turismeaktørerne i
østersøregionen om en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i
turismeerhvervet.
Bestyrelsens sammensætning skal i henhold til vedhæftede vedtægter være en
bestyrelse med 11 medlemmer, der fordeler sig således:






4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm
(formanden vælges blandt disse)
3 fra regionerne: 1 fra hver af de stiftende regioner
3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen:
Der bør her blive stilet mod repræsentation fra virksomheder,
hvor der er en geografisk og størrelsesmæssig spredning.
1 fra Dansk Kyst og Naturturisme

Da udpegningen handler om erhvervsudvikling på turismeområdet, skal
Vækstforum Sjælland indstille et medlem til bestyrelsen for Partnerskab for
Østersøturisme, som Regionsrådet udpeger.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Vækstforum Sjælland anbefaler et
bestyrelsesmedlem til foreningen Partnerskab for Østersøturisme i forbindelse
med Regionsrådets udpegning.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014,
pkt. 17
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Vækstforum anbefaler, at Jane Strange (erhvervsgruppen) bliver udpeget til
foreningen Partnerskab for Østersøturisme.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune, Laila Krytz,
DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet og Søren Kofoed-Sørensen, Danske
Bank deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 19:
‐ Vedtægter for foreningen Partnerskab for Østersøturisme
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