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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2868327

Der er to temaer for mødet i Vækstforum d. 9. december 2015:
1. De videregående uddannelser i et vækst og beskæftigelsesperspektiv.
De videregående uddannelser i Vækstforum udarbejder et program
frem mod Vækstforums møde.
2. De fire vækstaftaler. Der er således foretaget den første
statusevaluering, og resultaterne heraf præsenteres dels i
dagsordensmaterialet og dels af Martin Welzel fra konsulentfirmaet
COWI. Derudover lægges der op til, at processen med en ny version
vækstaftaler igangsættes.
Mødet holdes i tidsrummet kl. 10-13 i Regionsrådssalen. Der serveres
julefrokost efter mødet.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Orientering om Greater Copenhagen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2764941

Resume
The Greater Copenhagen & Skåne Committee etableres pr. 1.1.2016, som
afløser for Øresundskomiteen, og overtager de midler, der er bevilget hertil.
Region Skåne og de fleste skånske kommuner har tilsluttet sig
organisationen. Der sættes nu yderligere fokus på eksekvering, herunder nye
initiativer der kan skabe vækst og arbejdspladser i Greater Copenhagen.
Regionsrådet har afsat en særlig pulje på 2 mio. kr., som kan være løftestang
for initiativer med høj sjællandsk prioritet.
Sagsfremstilling
Forhandlinger siden sommeren 2015 har ført frem til en aftale om etablering
af The Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC), som pr. 1.1.2016
afløser Øresundskomiteen og overtager de midler, der er afsat hertil. GCSC
omfatter de tre regioner Skåne, Hovedstaden og Sjælland og kommunerne i de
tre regioner. De 17 kommuner i Region Sjælland og 29 kommuner i Region
Hovedstaden har tilsluttet sig, mens foreløbig 27 ud af 33 skånske kommuner
indgår i samarbejdet. Malmø og Lund overvejer, hvordan de kan tilknyttes
samarbejdet.
Hovedpunkterne i den politiske aftale og vedtægterne for organisationen er:
-

-

-

Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at øge
bæredygtig vækst og beskæftigelse.
The Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse består af 18
folkevalgte politikere, hvoraf 9 medlemmer udpeges fra regionerne og
kommunerne i Hovedstaden og Sjælland og 9 medlemmer fra regionen
og kommunerne i Skåne.
4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Sjælland og KKR Sjælland.
Såfremt ikke alle kommunerne i en region indgår i samarbejdet aftales
i bestyrelsen en reduktion i antallet af bestyrelsesposter.
Formandskabet består af tre personer – en formand og to
næstformænd, der udpeges af de tre regionale geografier for 1 år ad
gangen. Der er aftalt en model for rotation af formandsposten, der
tager højde for tilslutningen til samarbejdet i den enkelte geografi
Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee betjenes
af en administrativ styregruppe. Indtil andet besluttes, varetager
Region Hovedstaden formandsposten i den administrative styregruppe
og Region Skåne varetager næstformandsposten.

Efter tre år evalueres Greater Copenhagen & Skåne Committee, herunder
størrelse og sammensætning af bestyrelsen.
Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i Øresundskomiteens
forretningsudvalg d. 19. oktober 2015. Her blev det besluttet at indstille til
Øresundskomiteen, at forslaget til nye vedtægter godkendes.
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Sagen behandles endeligt på ordinært møde i Øresundskomiteen d. 4.
november 2015 og et ekstraordinært møde d. 2. december 2015

Der er igangsat en række initiativer, som skal styrke det tværregionale
samarbejde, gøre Greater Copenhagen mere synlig internationalt og tiltrække
investorer mv.
De igangsatte initiativer er:











Fælles brand Greater Copenhagen
Fælles international besøgstjeneste
Fælles digital investorportal,
Fælles turismeprojekt,
Fælles charter på infrastrukturområdet,
Fælles fødevareindsats,
Fællesregional international borgerservice
Fælles opslag til kommuneplan og Revus
ESS-samarbejdsprojekter
Lysets Metropol

Der er også igangsat aktiviteter, der skal forenkle og effektivisere
erhvervsfremmesystemet.
Nu går samarbejdet over i en ny fase, hvor der skal yderligere fokus på
initiativer, der skaber vækst og udnytter synergimuligheder i den store
metropolregion. De igangsatte initiativer skal styrkes yderligere og inddrage
en bredere kreds af virksomheder og aktører fra hele Greater Copenhagen. Og
der skal sættes nye ambitiøse og mere virksomhedsrettede initiativer i gang.
I den kommende fase er det derfor vigtigt, at Vækstforum har fokus på, hvilke
initiativer der kan udvikles og sætte et sjællandsk aftryk på samarbejdet
samtidig med, at et højt internationalt ambitionsniveau fastholdes. På den
baggrund skal det prioriteres, hvordan den afsatte pulje fra Regionsrådet bedst
kan anvendes, så den kan virke som løftestang for større satsninger.
Mulige nye initiativer kunne være eksempelvis fælles mobil- og
bredbåndsindsats, ressourceeffektivitet/grøn omstilling og initiativer, hvor
sjællandske erhvervsmæssige styrkepositioner kan indgå i en større Greater
Copenhagen-indsats.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det drøftes, hvilke nye initiativer der
kan udvikles med henblik på at skabe så stor en effekt af Greater Copenhagensamarbejdet som muligt.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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3. Orientering om status for Quickstart
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2721400

Resume
Nedenfor gives en status for Quickstart, som skal medvirke til, at de
kommende års anlægsinvesteringer skaber vækst og beskæftigelse i Region
Sjælland.
Sagsfremstilling
Status på byggerierne
Den endelige tidsplan for Femern byggeriet er forsinket. Den tyske
myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen forventes at være færdig i
2017, og Femern vurderes tidligst at åbne i 2024. Byggeriet af
Storstrømsbroen forventes også forsinket som følge af Femern byggeriet.
Forsinkelsen af de to byggerier betyder dog ikke, at der ikke er brug for
Quickstart indsatsen. Udskydelsen af Femern byggeriet betyder, at man med
afsæt i COWI rapporten ser nærmere på de byggerier, som går i gang nu, og de
kompetencer der blandt andet efterspørges på de øvrige byggerier og i
særdeleshed i Køge-området.
En analyse fra Momentum peger på, at jobcentrene i Region Sjælland melder
begyndende rekrutteringsproblemer og mangel på arbejdskraft inden for flere
fagområder blandt andet inden for byggeriet og transportbranchen. Region
Sjælland risikerer således flaskehalse på trods af en forsinkelse og forlængelse
af anlægsperioden. Quickstart fortsætter derfor opkvalificeringsindsatsen samt
den virksomhedsrettede indsats, der skal klargøre virksomhederne til at byde
som underleverandører. Den indsats gennemføres af Væksthus Sjælland med
projektet ’Anlægsinvesteringer i Region Sjælland’. Projektet kører planmæssigt
og 40 virksomheder vil få skræddersyede forløb og blive matchet til netværk og
konsortier, der skal byde på anlægsopgaver i regionen.
Analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de store byggerier
Som en del af beskæftigelsesindsatsen i Quickstart har COWI udarbejdet en
analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af offentlige
anlægsprojekter på Sjælland. Analysen opgør således den direkte
arbejdskraftefterspørgsel til de store anlægsprojekter fordelt på tid og typer af
arbejdskraft og udviklingen i udbuddet af arbejdskraft inden for de
erhvervsfaglige uddannelser på bygge- og anlægsområdet i perioden 20152024. Desuden ser analysen på rekrutteringspotentialet af den ufaglærte
arbejdsstyrke, hvilke brancher den faglærte arbejdskraft i dag er ansat i, og
hvordan aldersfordelingen inden for de enkelte brancher ser ud i Region
Sjælland.
Hovedkonklusioner fra rapporten:
 Flere af håndværksfagene er udfordret af en ældre arbejdsstyrke, der
forlader arbejdsmarkedet de kommende år. Det gør sig gældende for
f.eks. smede og elektrikere, hvor analysen viser et fald i udbuddet af
arbejdskraft. For elektrikere forventes et fald i arbejdsstyrken med ca.
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250-300 personer frem til 2024. Det, kombineret med faldende
søgning til erhvervsuddannelserne, betyder potentielle
rekrutteringsproblemer for sjællandske virksomheder.
Der er en markant nettoudpendling blandt de faglærte, som primært
pendler til hovedstadsområdet. Den største udpendling sker blandt
elektrikere, hvor ca. 2000 dagligt udpendler og smede, med en
nettoudpendling på ca. 1100.
Ved hjælp af en samkørsel med det seneste arbejdssted fremgår det, at
der i Region Sjælland er ca. 450 ufaglærte ledige, som havde deres
seneste arbejdssted inden for bygge- og anlægsbranchen. Blandt den
gruppe er der et rekrutteringspotentiale til en opkvalificeringsindsats.

Det fremtidige Quickstartarbejde vil tage afsæt i analysen.
Analysen blev præsenteret på en workshop for aktører inden for
erhvervsfremme, beskæftigelse og uddannelse 1. oktober.
Analysen ligger på bordene til mødet d. 9. december.
Kommunikation
Der er oprettet et elektronisk nyhedsbrev for Quickstart, som udsendes 4
gange årligt. Tilmelding til det elektroniske nyhedsbrev kan ske via følgende
link: http://kompetenceparat2020.dk/det-regionalespor/quickstart/nyhedsbrev.aspx. Der er desuden udarbejdet info-foldere om
Quickstart.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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4. Statusevaluering af vækstaftalerne
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2792878

Resume
Vækstforum har på deres møde d. 9. december 2013 besluttet, at der skal
foretages en ekstern evaluering af vækstaftalerne. Første evaluering – en
statusevaluering af vækstaftalerne - forelægger nu. Af den fremgår det, at
vækstaftale 1, 3 og +1 performer bedst, hvorimod vækstaftale 2 performer
lavere på en række parametre. På baggrund af statusevalueringen skal der
træffes beslutning om frigivelse af de reserverede midler til vækstaftalerne
for 2016. Der vedlægges endvidere handlingsplaner for vækstaftale 2 og +1
for 2016, som Vækstforum på deres møde d. 2. september 2015 besluttede,
skulle forelægges på mødet d. 9. december 2015.
Sagsfremstilling
Konsulentfirmaet COWI har foretaget en statusevaluering af de fire
vækstaftaler. Vækstaftalerne er blevet evalueret ud fra:
1) Om de er styret hensigtsmæssigt i forhold til aftalens mål og
potentialer i forhold til at skabe vækst
2) Om der er tilstrækkelig fremdrift i aktiviteter og resultatskabelse til at
sandsynliggøre opnåelse af de ønskede effekter
3) Om der blandt de deltagende virksomheder er de samme ambitioner og
forventninger til effekt, som forudsættes i vækstaftalernes
effektmålsætninger.
De fire vækstaftaler, der er blevet evalueret, er:
Vækstaftale 1 (VA1): Aftalen har Copenhagen Capacity som leadpartner og har
titlen: Tiltrække virksomheder og investeringer
Vækstaftale 2 (VA2): Aftalen har Femern Belt Development som leadpartner
og har titlen: Udnytte de store anlægsinvesteringer
Vækstaftale 3 (VA3): Aftalen har DTU som leadpartner og har titlen: Viden ud
i virksomheder – Styrket innovation
Vækstaftale +1 (VA+1): Aftalen har Væksthus Sjælland som leadpartner og har
titlen: Den direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i eksisterende
virksomheder og iværksætteri
COWI evaluerer på otte parametre:
Styring
1. Organisering og samarbejder (Her ses der på samarbejdet mellem
konsortiets parter og deres ansvarsfordeling)
2. Sammenhæng mellem aktiviteter (Her ses der på, om
hovedaktiviteterne gennemføres parallelt – eller om der er en
indbyrdes sammenhæng)
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3. Monitorering og opfølgning (Her ses der på, i hvilket omfang
konsortiet evaluerer sine egne aktiviteter)
4. Risikohåndtering (Her ses der på den løbende identificering og
vurdering af vækstaftalens primære risici)
5. Forankring af metoder (Her ses der på, om der gøres tiltag til at
forankre de skabte resultater flere år frem i tiden, dvs. efter
vækstaftalernes udløb)
Fremdrift
6. Fremdrift i forhold til aktivitetsmål/milepæle (Her ses der på, om
vækstaftalerne når de aktiviteter og milepæle, der er anført i aftalerne)
7. Fremdrift i forhold til outputmål (Her se der på fremdriften frem mod
de outputmål, som hvert konsortium har opstillet i vækstaftalerne)
Effektvurdering
8. Forventninger til kort- og langsigtede effekter (Her se der på de
effekter, som vækstaftalerne har bidraget til på evalueringstidspunktet)
Som illustration af performance på de otte parametre anvender COWI en
trafiklysmodel med følgende inddelinger:
Trafiklysscore
Rød
Gul
Grøn

Betydning
Der er et eller flere kritiske forhold, som Regionen
bør være særligt opmærksom på.
Der er et eller flere forhold, som Regionen bør være
opmærksom på.
Der er ingen forhold, der giver anledning til handling
fra Regionen.

Af nedenstående skema fremgå det, hvordan COWI har scoret de enkelte
vækstaftaler på de otte parametre.
Parametre

VA1

VA2

VA3

VA+1

1. Organisering og samarbejde
2. Sammenhæng mellem aktiviteter
3. Monitorering og opfølgning
4. Risikohåndtering
5. Forankring af output
Fremdrift

Grøn
Gul
Gul
Grøn
Grøn

Gul
Gul
Grøn
Rød
Grøn

Grøn
Gul
Grøn
Gul
Grøn

Grøn
Grøn
Grøn
Gul
Grøn

6. Fremdrift ift. aktivitetsmål/milepæle
7. Fremdrift ift. outputmål
Effektvurdering

Grøn
Grøn

Gul
Gul

Grøn
Grøn

Grøn
Gul

8. Forventninger til kort- og langsigtede
effekter

Gul

Gul

Gul

Gul

Styring

COWI har i deres evaluering begrundet vækstaftalernes scorer på de
forskellige parametre. I nedenstående er disse begrundelser opsummeret.
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Vækstaftale 1 (VA1)
Styring:
Samarbejdet i konsortiet fungerer fint, og der er sammenhæng mellem
aktiviteterne. Dog leverer arbejdet med mikroklynger i VA3 ikke det input til
VA1, som håbet. I realiteten er disse aktiviteter i VA3 enten på så tidligt et
stadie eller fokuseret på så lokale forhold, at der ikke er nogen relevans ift.
investeringsfremme endnu. Det betyder, at VA1 ikke har kunne arbejde med
klyngerne, og derfor har flyttet ressourcerne over til andre områder.
I forhold til monitorering og opfølgning har VA1 kun en evalueringspraksis for
de vundne sager. Derudover er der ingen faste metoder til eller tidspunkter for
evaluering. Denne interne evalueringsindsats er dog relativt snæver og
omfatter ikke selve kvaliteten af konsortiets løbende arbejde.
Risikoanalysen fra ansøgningstidspunktet er udmærket og savner ikke
opdatering.
Arbejdet med forankring foregår primært via 'after care'-indsatsen, der har
fastholdelse og delvist ekspansion som mål. Denne indsats foregår
upåklageligt og leverer fin effekt.
Fremdrift:
Det går som planlagt med aktiviteter/milepæle. Fremdriften er rigtig god, og
det er sandsynligt, at der lukkes de aftalte 10 sager.
Effektvurdering:
Fremdriften er acceptabel. Den nuværende pipeline kan ikke garantere 250
job, men nye leads er på vej ind, så målet forventeligt nås.
Vækstaftale 2 (VA2)
Styring:
Det daglige samarbejde fungerer hensigtsmæssigt, men der er potentiale for
større synergi mellem vækstaftalens udførende parter. Såvel som der er
potentiale for at skabe større synergi mellem aktiviteterne.
Opfølgningen på virksomhedernes udbytte er som udgangspunkt grundig, og
der er flere gode eksempler på tilretning af aktiviteter på denne baggrund.
Risikostyringen er imidlertid anført som værende problematisk, idet
vækstaftalen ikke har taget tilstrækkelig højde for den overhængende
mulighed for forsinkelser i vedtagelsen af Femern forbindelsen, hvilket har
haft stor betydning for vækstaftalens fremdrift.
Aktiviteter der gennemføres, understøtter virksomhedernes langsigtede
engagement på Sjælland. Flere af de interviewede virksomheder giver udtryk
for, at de ser deres engagement i regionen som en del af en langsigtet strategi
og, at de så vidt muligt ønsker at bruge lokal arbejdskraft og
samarbejdspartnere. COWI kan dog ikke med denne evaluering afgøre, i
hvilket omfang virksomhedernes engagement primært skal tilskrives
vækstaftalens indsats eller andre eksterne faktorer.
Fremdrift:
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Det er COWIs estimat, at vækstaftalen når en del af de planlagte aktiviteter i
2015. Der er dog en række af de planlagte aktiviteter, der ikke gennemføres
som forventet i 2015. Det gælder:





Målet om 5 Interreg-ansøgninger med virksomhedsinvolvering,
Afholdelse af Zealand Business Days i 2015,
De forventede henvendelser til Ministeriet for by, bolig og
landdistrikter gennemføres ikke, da ministeriet ikke eksisterer
længere.
Klargøring af virksomheder til at indgå i et velkomstcenter, da det
oprindeligt planlagte velkomstcenter alligevel ikke bliver etableret af
Femern A/S i 2015.

I forhold til 2016 (og de planlagte aktiviteter for resten af 2015) sår COWI tvivl
om mulighederne for meningsfyldt at gennemføre vækstaftalens planlagte
aktiviteter.
COWI skriver herudover, at vækstaftalen indtil videre haft en begrænset
resultatskabelse.
Effektvurdering:
Effektmålene er som udgangspunkt realistiske under forudsætning af
byggestart. Der er dog væsentlig usikkerhed om tidsperspektiverne for
effekterne.
Vækstaftale 3 (VA3)
Styring:
VA3, med DTU som leadpartner, er velorganiseret med en klar
ansvarsfordeling i konsortiet. Indsatsområde 2 har spin-offs fra DTU som
målgruppe, dvs. endnu ikke etablerede virksomheder, og foregår isoleret fra de
øvrige indsatsområder. Dette giver mening, da der ikke umiddelbart er
synergimuligheder, fordi området adresserer en anden målgruppe med andre
behov end de to øvrige. Indsatsens værdi for målgruppen er meget konkret og
entydig positiv set fra målgruppens side. Dog er potentialet for øget synergi
mellem indsatsområde 1 (samarbejde mellem virksomheder og
vidensinstitutioner) og 3 (klyngeaktviteter) til stede.
Monitorering og opfølgning er fin, og projektet gennemfører egen kvalitative
evaluering efterår 2015.
Med hensyn til risikoanalysen er der dog flere af de forhold, eksempelvis
synergi mellem indsatsområder samt udfordringer med klyngerne, som der
peges på i evalueringen og adresseres i anbefalingerne, der er identificeret i
risikoanalysen forud for vækstaftalens opstart, og som VA3 – hvis man havde
arbejdet løbende og systematisk med risikoanalysen – kunne have haft en
mere udførlig plan for håndteringen af – og måske håndteret allerede.
Der er fokus på forankring af metoder og koncepter bl.a. via styregruppen (der
består af repræsentanter fra ledelsen i de fire vidensinstitutioner), og der
følges op på virksomheder under indsatsområde 1 (samarbejder mellem
virksomheder og forskere).
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Fremdrift:
Fremdrift følger milepælene, og der er god opfyldelse af målsætningerne.
Fremadrettet opmærksomhed på succesfuld opfyldelse af resultatmål for
indsatsområde 1.
Effektvurdering:
Det er usikkert, om vækstaftalen fuldt vil opfylde sine formulerede effektmål
ultimo 2016. 69% af virksomhederne (på tværs af indsatsområder) angiver, at
de har opnået eller forventer at opnå øget potentiale for vækst som følge af
deres deltagelse i aktiviteterne. Forventningen fra start var 75%.
Vækstaftale +1 (VA+1)
Styring:
VA+1 er velorganiseret og med solid forankring i ledelsen med alle relevante
kompetencer. Hovedaktiviteterne har en logisk sammenhæng, dog påpeger
COWI en styringsmæssig udfordring, da en stor del af målene afhænger
fuldstændigt af succesraten i en specifik aktivitet (SMV-projektet).
VA+1 plan for monitorering af egne aktiviteter og resultater er grundig og
professionel, og der ligger en god risikoanalyse til grund for VA+1
Risikoanalysen revurderes og opdateres dog ikke løbende, hvilket den burde
blive.
Særligt paraplyfunktion under VA+1 har et tydeligt forankringsmæssigt fokus.
Fremdrift:
Den grundlæggende opsøgende indsats til erhvervsfremmeaktører,
behovsafdækning og programudvikling er foretaget. En væsentlig del af
outputmålene afhænger dog af SMV-projektets gennemførelse, hvilket
indebærer en usikkerhed.
Effektvurdering: Intet datagrundlag for effektvurdering.
Samlet scorer for vækstaftalerne
Nedenstående figur tager udgangspunkt i, at COWI har udregnet den samlede
scorer for hver vækstaftale. I udregningen er alle otte parametre vægtigt lige.
Scoren er udregnet som en gennemsnitsscorer af de otte
evalueringsparametre, hvor grøn = 2, gul = 1 og rød = 0.
Figuren viser, at VA1, VA3 og VA+1 ligger på samme gennemsnitlige scorer på
1,6, mens VA2 ligger med en score på 1,1.
Figur 1, Vækstaftalernes samlede performance ved statusevaluering
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På Vækstforums møde vil COWI uddybe deres resultater samt redegøre for,
hvordan de er kommet frem til dem.
Handlingsplan for vækstaftale 2 og +1
Vækstforum besluttede på deres møde d. 2. september 2015, at de på deres
næste møde skulle have forelagt en plan for, hvordan arbejdet i de to
vækstaftaler (vækstaftale 2 og vækstaftale +1) i 2016 kan gennemføres set i
lyset af den manglende resultatopfyldelse (baseret på deres egne
indberetninger i foråret/sommeren 2015).
Administrationen har modtaget de to handlingsplaner, og har følgende
bemærkninger:
Vækstaftale 2 med Femern Belt Development som leadparter:
D. 6. november fremsendte Femern Belt Development handlingsplan for 2016
til administrationen. På Forberedelsessekretariatets møde d. 24. november
blev handlingsplanen behandlet. På den baggrund bad
Forberedelsessekretariatet om, at Femern Belt Development skulle rette
handlingsplanen til på følgende fem punkter:

1) Handlingsplanen har som udgangspunkt samme angrebsvinkel
ift. aktiviteter og målopfyldelse, som handlingsplanen har haft i
det forløbne år. I den forbindelse bør læringen fra COWIs
evaluering og andre erfaringer fra 2014 og 2015 inddrages i
handlingsplanen.
2) I handlingsplanen peges på usikkerheder omkring vigtige
præmisser for aftalens opfyldelse. Handlingsplanen bør i den
forbindelse forholde sig til mulige reduktioner i
aktivitetsniveauet, alternative handlinger/aktiviteter (”plan B”),
herunder særligt risikostyring.
3) I handlingsplanen anføres et betydeligt antal aktiviteter i form af
møder, seminarer mm. En tydeliggørelse af hvordan disse
aktiviteter bidrager til at opnå de forventede effekter, bør tilføjes.
4) Handlingsplanen forholder sig til hovedparten af vækstaftalens
mål. Da 2016 er vækstaftalens tredje og sidste år, bør det fremgå
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af handlingsplanen, hvordan vækstaftalens samlede
målopfyldelse sikres.
5) I handlingsplanen foreslås en ændring af budgetfordelingen
mellem vækstaftalens fem temaer. En eventuel ændret fordeling
af budgettet bør ske med udgangspunkt i ovennævnte
bemærkninger.
Femern Belt Development har d. 30. november fremsendt en revideret
handlingsplan. Administrationen har læst den igennem og vurderer, at
Femern Belt Development ikke har forholdt sig til især punkt 2 og 3. Femern
Belt Development skal derfor rette handlingsplanen til efter ovenstående
anvisninger med særlig fokus på punkt 2 og 3, således at administrationen kan
godkende handlingsplanen senest d. 4. januar 2016.
Vækstaftale +1 med Væksthus Sjælland som leadpartner:
Handlingsplan for vækstaftale +1 er modtaget den 10. november 2015.
Handlingsplanen vurderes af administrationen som solid. Der er ganske få
bemærkninger, som administrationen i den kommende tid vil være i dialog
med Væksthus Sjælland omkring. Det drejer sig bl.a. om risikohåndtering,
som COWI i deres evaluering har påpeget, bør
håndteres.
De to handlingsplaner er vedlagt.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på
5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 bevilges
til Copenhagen Capacity
2. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på
3.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 bevilges
til Femern Belt Development under forudsætning af, at Femern Belt
Development fremsender en revideret handlingsplan for 2016, der kan
godkendes administrativ, og som indarbejder COWIs anbefalinger fra
statusrapporten.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på
5.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 samt
500.000 kr. af den eksisterende reservation til Vækstaftale 2 bevilges
til Danmarks Tekniske Universitet.
4. Det indstilles til Regionsrådet, at den eksisterende reservation på
2.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 samt
1.000.000 kr. af den eksisterende reservation til Vækstaftale 2 bevilges
til Væksthus Sjælland.
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5. Der afholdes ekstraordinært møde i Vækstforum d. 23. juni 2016 fra kl.
10.00 til kl. 12.00, hvor de endelige vækstaftaler fremlægges til
godkendelse.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 4:
- Vækstaftale 1
- Vækstaftale 3
- Vækstaftale +1
- Vækstaftale 2
- VA2 handlingsplan 2016
- VA+1 handlingsplan 2016
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5. Vækstaftaler version 2.0
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2796802

Resume
Vækstforums fire vækstaftaler udløber d. 31. december 2016. Der lægges op
til, at vækstaftalekonceptet videreføres. Men at det justeres på enkelte
centrale parametre for at sikre en endnu større effekt.
Sagsfremstilling
Formålet med de nuværende vækstaftaler har været at fokusere på fem
områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel
vækstindsats. Samt hvor der er brug for en unik løsning tilpasset Region
Sjælland. Andre indsatser løses via konkrete projekter, hvor mål og forventede
resultater/effekter er klart defineret fra starten.
Det foreslås, at de nye vækstaftaler fremover også anvendes til at adressere
komplekse vækstudfordringer i Region Sjælland. Men ligeledes, at indholdet
kommer til at adskille sig fra de nuværende på operatørsiden, og de
fokusområder, der skal adresseres. Der er således ikke tale om, at de
nuværende vækstaftaler automatisk videreføres.
Der er flere grunde til, at vækstaftalekonceptet ønskes videreført:
1. Det har således vist sig, at vækstaftalekonceptet er et godt koncept til at
løse komplekse regionale udfordringer. Konsortietilgangen giver en
nuanceret opgaveløsning, og det er muligt at indtænke et
værdikædeperspektiv.
2. Konsortietilgangen sikrer en stærkere samordning af vores aktører,
hvilket fremhæves i bl.a. IRIS Groups kortlægning af
erhvervsfremmesystemet
3. Der opnås en større synlighed og forankring hos leadparterne og deres
respektive organisationer end ved andre typer af projekter
4. Der er mulighed for – og i øvrigt lagt ind i styringsparadigmet for
vækstaftalerne – at vækstaftalerne arbejder sammen på tværs af
aftalerne om konkrete udfordringer.
De nuværende vækstaftaler er 3-årige og udløber d. 31. december 2016.
For at en version 2.0. af vækstaftaler kan træde i kraft fra d. 1. januar 2017,
hvor de nuværende ophører, og for eventuelt at bibeholde eksisterende
medarbejderressourcer på de vækstaftaler der måtte blive videreført, skal det
senest i juni 2016 være afgjort, hvilke vækstaftaler der indgås.
Derfor lægges der op til en tidsplan, hvor Vækstforum beslutter følgende:


D. 2. februar 2016 forelægges udbudsmaterialet til de nye vækstaftaler
for Vækstforum med henblik på godkendelse.
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D. 18.-19. maj gennemgår og beslutter Vækstforum på deres
døgnseminar, hvilke konsortier der vinder opgaven med de nye
vækstaftaler.
Den 23. juni forslås afholdt ekstraordinært møde i Vækstforum. På
mødet godkendes de nye vækstaftaler endeligt, herunder de respektive
handlingsplaner for 2017.

Udgangspunktet for temaerne i vækstaftalerne er endnu ikke fastlagt. Helt
overordnet ligger det dog fast, at Vækstaftalerne skal understøtte målene i
ReVUS. At de skal bygge på allerede gjorte erfaringer samt, at Greater
Copenhagen tankegangen gerne må tænkes ind i de nye vækstaftaler.
Anbefalingen er, at opgaverne løses af de aktører, der være sig bedst til
opgaven. Det betyder, at aktørerne ikke nødvendigvis skal have en regional
forankring, men at effekten af indsatsen skal ligge i Region Sjælland.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Vækstaftalekonceptet videreføres, og der dermed lægges op til, at der
indgås nye 3-årige vækstaftaler med start d. 1. januar 2017.
2. Udbudsmaterialet forelægges til godkendelse på Vækstforums møde d.
2. februar 2016.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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6. Opfølgning og fremdrift på projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2792616

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 projekter, der siden 1. januar 2014 er tiltrådt af Vækstforum.
Sagsfremstilling
Projektholderne laver halvårligt status på deres projekter til administrationen.
Med denne sag vedlægges en opdateret status på samtlige projekter igangsat
siden 1. januar 2014.
Tilbagemeldingerne fra projektholderne danner afsæt for vurderingen af
projektets opnåelse af milepæle og leverancer samt projektets fremdrift
generelt. De fremsendte data danner baggrund for, om administrationen
kategoriserer et projekt som værende på sporet (grøn), et vi skal være
observante overfor (gul) eller som værende kritiske (rød). Kriterierne herfor
blev godkendt på mødet d. 28. maj 2015 og er vedlagt.
Der er her tale om en anden kategorisering af trafiklys end i sag nr. 4, der
omhandler en specifik statusevaluering på de fire vækstaftaler.
Denne sag har udelukkende fokus på om projekterne overholder aftaler
omkring økonomi, og om aktiviteter er gennemført til tiden.
Grundet den eksterne evaluering af vækstaftalerne, er vækstaftalerne ikke en
del af denne opgørelse, og fremgår derfor ikke af oversigten over projekter
igangsat siden 1. januar 2014.
I oversigten fremgår det, at der er 12 projekter, der er på sporet (grønne), tre vi
skal være observante overfor (gule), og et der er kritisk (rød).
De tre ”gule” projekter er:
 Vækstfremmende inkubationsforløb for SMV’er. Projektet er gult, idet
det er forsinket i relation til antal igangsatte forløb og antal deltagere.
Administrationen har på den baggrund indledt en dialog med projektet
om, hvordan de kan indhente det forsømte. Projektet indsender ny
statusrapport pr. 30. november. Projektholder forventer, at projektet
har indhentet efterslæbet senest ved udgangen af februar 2016.


SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion. Projektet
er gult, idet det ikke er igangsat til den anførte startdato i projektet. Det
betyder, at de beskrevne aktiviteter ikke er kommet i gang til tiden, og
måltallene derfor ikke er opfyldt. Projektet har på den baggrund
fremsendt en redegørelse. Ud fra denne vurderer administrationen, at
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projektet vil formå at indhente efterslæbet inden udgangen af marts
2016.


Erhvervsinkubator. Projektet er gult, idet der er et mindre efterslæb på
antal deltagere (realiseret 22 deltagere, hvilket skal ses i forhold til
måltallet på 30). Resten af måltallene er overholdt. Projektet har på
den baggrund fremsendt en redegørelse. Ud fra denne tilslutter
administrationen sig projektholders vurdering af, at projektet vil formå
at indhente efterslæbet inden udgangen af marts 2016.

Det røde projekt er:
 Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Projektet
er rødt, idet projektet ikke er igangsat, og der derfor ikke er gennemført
nogle aktiviteter. Projektet skulle være påbegyndt d. 1. september 2015.
Administrationen har på den baggrund holdt et krisemøde med
Erhvervsstyrelsen om, hvordan projektet kommer på rette spor igen
(det er Erhvervs- og Vækstministeriet, der har sendt opgaven i udbud,
som Væksthus Midtjylland har budt ind på). Det forventes, at projektet
igangsættes i november 2015.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tager sagen til
orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 6:
- Kriterier
- Projektstatusoversigt, December 2015
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7. Annoncering efter ideer og ansøgninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2779851

Resume
Nedenfor gennemgås de to annonceringer, som igangsættes på dette møde.
Det drejer sig om annoncering efter ideer til ”Pilotprojekt for konsolidering af
Logistik- og Transportklynge Sjælland” samt annoncering efter ideer til
”Social Inklusion”. Annonceringsmaterialet forelægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Som et led i implementeringen af investeringsplan 2015-2016 forelægges på
dette møde materiale til annoncering efter ideer inden for følgende:
 Transport- og logistikklynge
 Social inklusion
Annonceringer efter ideer til ”Pilotprojekt for konsolidering af Logistik- og
Transportklynge Sjælland”
Under tema 4 i ReVUS investeringsplan igangsættes en annoncering efter
ideer med titlen: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.
Indsatsen skal sikre gennemførslen af et pilotprojekt, der modner og
formaliserer klyngeorganiseringen på transport- og logistikområdet i Region
Sjælland for hermed give et markant vækstløft til erhvervet.
Formålet er at styrke konkurrenceevnen og forudsætningerne for accelereret
vækst i transport- og logistikerhvervet gennem etablering af et offentligt-privat
samarbejde. Herunder fx etableringen af en international konkurrencedygtig
transport- og logistikklynge. Pilotprojektets kortsigtede outcome forventes at
være: 1) At der er sikret privat finansiering til konsolidering af en
klyngeorganisering eller lignende platform. 2) At der er opnået en medlems/deltagerkreds på minimum 20 private virksomheder.
Vækstforum Sjælland har afsat 750.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til annonceringen.
De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra Vækstforum Sjællands
vedtagne udvælgelseskriterier for tildeling af midler. I den konkrete
annoncering anvendes nedenstående tilpasning af udvælgelseskriterierne til
vurdering af ideer og ansøgninger:


Etablerede logistik- og transportvirksomheder fra Sjælland støtter og
deltager i pilotprojektet - dels som deltager og i styregruppen. Her
lægges vægt på antallet af tilsagn fra virksomheder fra Sjælland,
virksomhedernes størrelse (mikro, SMV, store) og placering i regionen.



Hovedansøger sikrer kompetencer i forhold til ledelse af projektet.
Involverede forsknings-, uddannelses- og vidensinstitutioner har
ekspertise inden for konkrete indsatser, teknologi eller viden for
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transport og logistikvirksomheder.


Pilotprojektet har fokus på etablering af samarbejder og aktiviteter, der
fremmer deltagende virksomheders konkurrenceevne. Dette fremgår i
beskrivelsen af aktiviteter og effektkæden.



Ansøger redegør for den proces/tidsplan og de kriterier, der anvendes
til udvælgelse og igangsættelse af aktiviteter og samarbejder i
pilotprojektet. Aktiviteter og samarbejder skal kobles til et eller flere af
de fem vækstdrivere – ressourceeffektivitet, iværksættere og kapital,
kompetence og innovation.



Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af aktører
fra transport- og logistikbranchen. Pilotprojektet kobler aktiviteter og
samarbejder til relevante aktiviteter i og uden for Region Sjælland (se
blandt andet afsnit om relaterede aktiviteter).

Annonceringer efter ideer til ”Social inklusion”
Under tema ”De rette kompetencer styrker væksten” (tema 3) i ReVUS
investeringsplan igangsættes en annoncering efter ideer med titlen: ”Social
inklusion – forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for
personer på kanten af arbejdsmarkedet.
I det nuværende socialfondsprogram (2014-2020) er en af de væsentlige
ændringer i forhold til sidste periode, at det nu er indføjet, at mindst 20 % af
fondens midler skal anvendes til social inklusion. Denne forpligtigelse påhviler
også Vækstforums disponering af midler under socialfonden. For at afdække
behovet for indsatser nærmere efterspørges der nu ideer og ikke færdige
ansøgninger.
Indsatsen skal sikre gennemførelse af aktiviteter inden for to områder: 1)
Aktiviteter for unge med særlige udfordringer ift. ungdomsuddannelse og 2)
Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet. Aktiviteterne forventes gennemført
som to separate projekter.
Formålet med indsatsen er at øge beskæftigelsen blandt personer på kanten af
arbejdsmarkedet, derunder fx også flygtninge. De nærmere effekter forventes
primært opgjort inden for følgende kategorier:
 Antal personer der ved afslutning af deres deltagelse i projektet er i
gang med en ungdomsuddannelse (enten en gymnasial uddannelse
(HF, HHX, STX eller HTX) eller en erhvervsuddannelse).
 Antal personer der har afsluttet en ungdomsuddannelse (enten en
gymnasial uddannelse (HF, HHX, STX eller HTX) eller en erhvervsuddannelse) umiddelbart efter deltagelse i projektet.
 Antal deltagere der gennemfører indslusningsforløb eller praktik i en
virksomhed med henblik på at komme tættere på ordinær
beskæftigelse.
 Antal personer som er i ordinær ustøttet beskæftigelse, herunder som
selvstændige seks måneder efter deltagelsen.
Der er reserveret 25 mio. kr. fra EU-socialfondsmidlerne til denne
annoncering. Vækstforums samlede forbrugsforpligtigelse til social inklusion
er i programperioden 54 mio. kr. Såfremt der ved denne annoncering

- 21 -

modtages relevante ideer til projektmedfinansiering ud over de 25 mio. kr., vil
rammen blive overvejet udvidet. EU-midlerne kan maksimalt udgøre 50%.
Annonceringsmaterialet er udarbejdet med skelen til muligheder for
medfinansiering fra bl.a. den nationale satspulje for 2016 på
beskæftigelsesområdet.
Projektansøgere kan fx være en uddannelsesinstitution eller en offentlig
myndighed, som er ansvarlig for projektets gennemførelse, men som i øvrigt
gennemfører projektet i et samarbejde i et konsortium af flere offentlige og
private parter.
De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra Vækstforum Sjællands
vedtagne udvælgelseskriterier for tildeling af midler. I den konkrete
annoncering anvendes nedenstående tilpasning af udvælgelseskriterierne til
vurdering af ansøgninger:


Der i ansøgningen er opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og
effektmål, der lever op til indsatsens formål.



Hovedansøger/leadpartner har kompetencer i forhold til ledelse af EUprojekter, projektadministration og kvalitetssikring.



Involverede videninstitutioner og andre har ekspertise inden for de
konkrete indsatser.



Projektet kobler aktiviteterne til relevante aktiviteter i Region Sjælland og
uden for regionen.



Ansøger redegør for det visiteringsgrundlag/-proces, som anvendes i
udvælgelse af deltagere på kanten af arbejdsmarkedet, og som skal indgå i
projektideen.



Ansøger, som bilag til idébeskrivelsen, beskriver to ”gennemsnitscases” på
den valgte målgruppe, og den dertil hørende aktivitetstype og økonomi



Ansøger redegør for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og
faciliteter, der anvendes/stilles til rådighed.



Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af
interessenter/repræsentanter i en følgegruppe.

Der er vedlagt 2 bilag til sagen, hvor hovedbudskaberne af
annonceringsmaterialet fremgår.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
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1. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter
annoncering efter ideer med titlen: Pilotprojekt for
konsolidering af Logistik- og Transportklynge Sjælland.
2. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter
annoncering efter ideer med titlen: Social inklusion forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for
personer på kanten af arbejdsmarkedet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 7:
- Hovedbudskaber i annoncering efter ideer til Social Inklusion
- Hovedbudskaber i annonceringen efter ideer til Transport- og Logistikklynge
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8. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462093

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 Regional- Mål 2
erhvervserhvervsfonden
Socialfonden
udviklings- udviklings2014-2020
2014-2020
midler
midler
2015
2016*
Budgetramme
72.500.000
68.600.000
242.970.005
253.530.529
(inkl. øremærkede
(##Forventes
midler +
tilført +
tilbageløb)
2.033.711,-)
Hidtidige
57.117.884
5.170.000
38.702.426
49.061.112
bevillinger
Øremærkede
6.400.000
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
15.382.116
33.399.489
29.033.711
17.163.145
mødet 9. december
2015
Reserverede
40.000.000*
10.000.000*
midler
Ikke disponeret
0
23.630.512
135.233.868
177.306.272
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.).
## Fra national pulje, jfr. sag vedr. Team Vækst Danmark.
Der er reserveret op til 50 mio. kr. til fremtidig anvendelse til finansielle
instrumenter under strukturfondene.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 og 2016.
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Regionsrådet har afsat 64.000.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2015.
Hertil kommer 8.000.000 kr. tilbageløb af ikke forbrugte midler. Der er
tidligere bevilget 57.117.884 kr.
Regionsrådet har afsat i alt 68.600.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2016.
En del af midlerne er øremærket i budgetaftalen. Det drejer sig om 2.400.000
kr. i driftsmidler og 2.000.000 kr. i udviklingsmidler til Greater Copenhagen
samt 2.000.000 kr. til skabelse af synergi i forhold til udflytning af statslige
arbejdspladser. Der er tidligere reserveret midler bl.a. til Vækstaftaler. Der er
hidtil bevilget 5.170.000 kr.
Der indstilles i alt 15.382.116 kr. af 2015-midlerne og 33.339.489 kr. af 2016midlerne på dette møde.
I Regionsrådets budget 2015 og 2016 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
Hermed er alle 2015- midlerne disponeret, og der er 23.630.512 kr. af 2016midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret.
Opfølgning på reservationer mv.
Der er d. 8. december 2014 reserveret 1.670.000 kr. til medfinansiering af
Dansk Kyst- og Naturturisme samt 175.000 kr. til Meet Denmark i 2016. Da
grundlaget for de to organisationer nu er på plads, indstilles reservationen til
bevilling.
Regionsrådets Vækst- og udviklingsudvalg har gennemført en annoncering
vedr. udvikling, kortlægning og afdækning af finansieringsmuligheder for at
forbedre mobil- og bredbåndsdækningen. Hertil er der disponeret 500.000 kr.
af tilbageløbsmidler. Der er indgået aftale med konsortiet Rambøll/Anycom
om.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde modtaget 2 ansøgninger om tilskud fra Regionalfonden,
til projekterne Team Vækst Danmark, ved Region Midtjylland samt fra DTU
(Danmarks Tekniske Universitet – ansøgning er under behandling i
administrationen), til projektet Greater Food Innovation Copenhagen.
For så vidt angår Socialfonden er der modtaget en ansøgning om tilskud til
projektet Uddannelsesvejen til vækst ved Selandia (Center for Erhvervsrettet
uddannelse), Slagelse. Der henvises til aktuelt dagsordenspunkt.
Endnu ikke disponerede midler fremgår af økonomioversigten.
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
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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 og Socialfonden/tilbageløbs midler.
Tilbageløb fra afsluttede projekter har efter administrativ bemyndigelse været
løbende omfordelt til andre regionale igangværende projekter, herunder til de
kapitalfonde som administreres af Capnova. Selvom der kun er et mindre antal
projekter som endnu ikke har fået endeligt godkendt deres slutregnskab, vil
der kunne forekomme tilbageløb i mindre omfang. For om muligt at kunne
omfordele eventuelle tilbageløbsmidler, anbefales, at administrationen fortsat
er bemyndiget til at omfordele tilbageløbs midler.
I forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen har åbnet mulighed for at søge om
tilførsel af ekstra midler til henholdsvis rammen for Regional-, og
Socialfonden, er der ansøgt om en samlet merbevilling på 10-12 mio. kr.,
specifikt i forbindelse med de eksisterende kapitalfonde, idet Capnova har
oplyst, at den nødvendige match kapital vil kunne skaffes/allerede er tilstede.
Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen meddelt, at Vækstforum Sjællands
tilskudsramme vil blive tilført ekstra i alt 10,3 mio. kr. til ovennævnte
kapitalfonde.
Af den samlede ramme for Regionalfonden på 267.634.202 kr. (+ ovennævnte
ekstra 10,3 mio. kr.) er der p.t. ikke forbrugte midler på ca.58.000 kr.
Rammen for Regionalfonden er på nuværende tidspunkt således næsten
opbrugt.
Af rammen for Socialfonden på de 274.100.000 kr. er der tilsvarende ca.
900.000 kr. i ikke forbrugte midler, som ikke vil kunne tilføres andre
Socialfondsprojekter, idet disse er ved at blive slutrevideret/er afsluttede. Det
vil ikke være muligt at tilføre kapitalfondene dette beløb, idet de ikke forbrugte
midler ligger under en program indsats type som ikke giver mulighed for dette.
Det kan forventes, at de nævnte 900.000,- kr. vil indgå i Erhvervsstyrelsens
samlede (om-) fordelings pulje.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. De reserverede midler til Dansk Kyst- og Naturturisme på 1.670.000
kr. i 2016 bevilges.
2. De reserverede midler til Meet Denmark på 175.000 kr. i 2016 bevilges.
3. Anvendelsen af 500.000 kr. af tilbageløbsmidlerne til annonceringen
vedr. mobil- og bredbåndsdækning godkendes.
4. Økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.

- 26 -

Bilag til punkt nr. 8:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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9. Evaluering og overvågning af
ReVUSindsatsen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2772309

Resume
Vækstforum og Region Sjælland har ansvaret for at følge op på den
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) samt at sikre et
evidensbaseret grundlag for igangsættelse af indsatser beskrevet i
investeringsplanen. Til formålet lægges her op til en samlet model til løsning
heraf med indstilling om at anvende 6.776.417 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler til opgaven.
Sagsfremstilling
Der lægges op til en bevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til køb
af evalueringer og analyse, der understøtter opfølgningen på den regionale
vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Det samlede beløb er 6.691.417 kr., og
dækker henholdsvis tilkøb på evalueringer, kr. 4.451.700 samt analyse- og
datatilkøb for 2.324.717 kr. i ReVUS perioden 2015-2018.
Vækstforum har løbende efterspurgt resultater og effekter af de regionale
tilskud. For at kunne igangsætte nye vækstskabende og kvalificerede projekter,
er det vigtigt at have kendskab til, hvad der tidligere både har skabt gode
resultater, og evt. hvad der er lykkes knapt så godt. Midtvejsevalueringer er et
centralt styringsredskab, der sikrer Vækstforum den nødvendige viden til at
kunne anmode om justering i projekter, der viser sig ikke at udvikle sig som
aftalt.
Midtvejs- og slutevalueringer
En ny model for evalueringer af projekter vil fremover kunne sammenligne
projektevalueringer på tværs af både ReVUS temaer og alle regioner. Samtidig
kan der trækkes læring ud fra alle projekter, så de seneste erfaringer kan
udnyttes ved opstart af nye projekter. Modellen indebærer også en
midtvejsevaluering, som giver overblik over projekternes opnåede
milepælsmål, leverancer og forventede effektopnåelse.
Dermed vil Vækstforum og Regionsrådet få et mere ensartet
evalueringsgrundlag samt mere kvalificeret udgangspunkt for at vurdere de
enkelte projekters resultat- og effektskabelse. Desuden vil Vækstforum
fremover få en ekstern vurdering i midtvejsevalueringerne, som vil udgøre et
centralt politisk styringsskab med henblik på effektopnåelse.
Evalueringerne vil i mødekomme lov om erhvervsfremmes krav om at,
Vækstforum skal følge op på de investeringer, der foretages under ReVUS
samt overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Det er samtidig påkrævet, at
alle EU strukturfondsfinansierede projekter gennemfører en slutevaluering.
For de projekter, som alene får tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler, er der krav om en slutrapportering, som projektet
hidtil selv har forestået.
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Evalueringerne har tidligere været delvist finansieret af Vækstforum,
fortrinsvist via EU strukturfondsmidler men også med regionale
erhvervsudviklingsmidler. Den nye model indebærer således en større grad af
medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Evalueringerne vil fremover give et stærkere grundlag for at dokumentere
resultater og effekter. Det er administrationens vurdering, at det vil give en
samlet værdi for igangværende og kommende projekter og dermed et større
udbytte af de aktiviteter, som gennemføres under ReVUS.
Evalueringerne vil konkret tage hånd om de udfordringer, som har
kendetegnet den nuværende praksis:








Det har ikke været muligt på tværs af regionerne at sammenligne resultater
og ’best practise’
Evalueringer, som gennemføres af projektet selv, er forbundet med mindre
troværdighed, end hvis evalueringen foretages af ekstern operatør
Kvaliteten af de enkeltete evalueringer er meget varieret, eftersom at der
ikke er specifikke krav til evalueringsmetode, omfang mv.
Evalueringerne kan i meget dårlig omfang sammenlignes på tværs af
projekter og fx på tværs af ReVUS temaer
Evalueringerne har kun omfattet en slutevaluering og ikke en
midtvejsevaluering, som kan angive, om projektet er på rette spor, og
herunder om de tilsigtede forventninger til vækst og beskæftigelse kan
indfries
Evalueringerne er først foretaget i projektets sidste fase frem for at lade
evaluator have en løbende kontakt til projektet og dermed sikre en
kontinuerlig indsigt i resultatskabelse

Den nye evalueringsmodel indebærer evalueringer for alle større projekter,
dvs. med budget på mere end 2 mio. kr. Det forventes, at der skal evalueres ca.
80 projekter i ReVUS perioden, hvilket giver en samlet pris på 6,5 mio. kr.
Heraf vil Erhvervsstyrelsen finansiere 2 mio. kr. Der lægges hermed op til, at
Vækstforum afsætter knap 4,5 mio. kr. til en samlet evalueringsramme, der
bevilliges i perioden 2014-2017.
Fem analyser til at underbygge ReVUS
Ud over en samlet evalueringsmodel lægges der op til fem supplerende tilkøb
af analyser og data, som understøtter den løbende overvågning af og
opfølgning på målopfyldelsen i ReVUS, samt giver et evidensbaseret grundlag
for udvikling af nye indsatser i den kommende investeringsplan.
De fem analyser omfatter bl.a. en vækstlagsanalyse, som udpeger eksisterende
og potentielle vækstvirksomheder i forhold til ReVUS indsatsen. Analysen gør
det muligt at målrette de erhvervsrettede indsatser bedre for at sikre større
effekter. Det er vigtigt, at analysen forankres i administrationen, som vil bruge
den som et integreret værktøj i arbejdet med annonceringer og styring af de
erhvervsrettede ReVUS indsatser.
Et andet analyseværktøj er en videreførelse af fremskrivningsmodellen
SamK/Line, som Vækstforum sammen med de øvrige regioner har abonneret
på siden 2008. SamK/Line giver adgang til særdata og fremskrivninger hos
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Danmarks Statistik. Data bliver bl.a. bragt i AJOUR og i de kvartalsvise
økonomiske redegørelser, hvor der også følges op på mål i ReVUS. Desuden
giver fremskrivninger for beskæftigelse og uddannelse bedre muligheder for at
kunne tilrettelægge og målrette effektfulde indsatser.
De fem analyseredskaber skal ses i sammenhæng med Vækstforums
analyseaftale med Væksthuset. Aftalen omfatter årlige publikationer, som
beskriver de generelle væksttendenser og udfordringer i Region Sjælland
herunder for hver af de 17 kommuner. Analyseredskaberne er er et vigtigt
supplement til disse analyser. Der har samtidig været dialog med Væksthuset
om, at disse analyseredskaber ikke kan leveres som led i analyseaftalen. Der er
desuden af juridiske grunde ikke mulighed for Væksthuset at abonnere på
SamK/Line modellen.
I økonomirammen nedenfor ses en samlet opgørelse samt pris for de enkelte
tilkøb. I vedlagte bilag fremgår en uddybende gennemgang af hvert
analyseredskab, og hvordan det konkret skal understøtte implementeringen af
ReVUS.
Økonomi
Evaluering, overvågningsdata og analysekøb
2015-2018

Pris

Evalueringsramme til projekter

4.451.700

Den regionale fremskrivningsmodel, SAM-K/Line
Regionalt konjunkturbarometer
Virksomhedsdata og -analyse
Vækstlagsanalyse samt datasæt

1.078.281
49.200
73.000
389.236

Spørgeskemaundersøgelse
Samlet ramme

735.000
6.776.417 kr.

Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.451.700 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektevalueringer for
perioden 2014-2017. Tilskuddet afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler fordelt på 1.483.900 kr. i 2015, 1.483.900 kr.
i 2016 og 1.483.900 kr. i 2017
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.324.717 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler til øvrige ReVUS relaterede
analyse og opfølgningsværktøjer for perioden 2015-2018. Tilskuddet
afholdes af regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 612.891 kr. i
2015, 855.914 kr. i 2016 og 855.914 kr. 2017
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 9:
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- Bilag til analysesag
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10. Ingeniøruddannelse i Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2788769

Resume
Regionsrådet afsatte i budgetaftale 2016 8 mio. kr. til en indsats, der kan
forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland. Der foreligger
nu et forslag til en indsats, som skal udvikles yderligere i et partnerskab
mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. DTU er
tovholder på indsatsen.
Sagsfremstilling
I forlængelse af regeringens udmeldinger om muligheden for at oprette
decentrale uddannelsesudbud har der i efteråret været dialog mellem Region
Sjælland, Uddannelsesministeriet, virksomheder og videninstitutioner i
Region Sjælland om mulighederne og fra virksomhedernes synspunkt også
behovet for at etablere en ingeniøruddannelse i Kalundborg.
I Budgetaftale 2016 har Regionsrådet afsat 8 mio. kr. til at forberede et udbud
af ingeniøruddannelser i Region Sjælland. Indsatsen udvikles i et partnerskab
mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner.
Indsatsen tager afsæt i, at virksomhederne i Kalundborg massivt efterspørger
kvalificeret arbejdskraft – især arbejdskraft med en teknisk videregående
uddannelse.
Partnerskabet skal tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel og det
eksisterende viden- og vækstmiljø, der er omkring symbioseaktiviteterne og
produktionsvirksomhederne inden for bioteknologisk produktion, herunder
BIOPRO samarbejdet og det nationale symbiosecenter.
Aktiviteterne skal sigte på at skabe et unikt verdensførende vidensmiljø
indenfor biotek og pharmaproduktion omkring Kalundborg, som tiltrækker
ingeniørstuderende og forskere fra hele verden. Der skal etableres et
partnerskab, der kan udvikle nye aktiviteter, som binder det eksisterende
vidensmiljø sammen med i første omgang fx et kandidathus, hvor
kandidatstuderende på ingeniørstudier på både danske og udenlandske
universiteter kan undervises og skrive opgaver eller gennem forlagt
undervisning, således at studerende og forskere åbner øjnene for de unikke
muligheder, der er i Kalundborg, og international og national viden kan
tiltrækkes og etableres i Kalundborg.
For at indfri målet om etablering af et verdensførende vidensmiljø kræver det
et stærkt og bredt partnerskab, hvorfor der etableres en forpligtende
samarbejdsplatform, der sikrer reel inddragelse af offentlige myndigheder,
universiteter, andre vidensinstitutioner herunder University College Sjælland
og Erhvervsakademi Sjælland, private virksomheder, samt borgere og brugere.
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Det er forventningen at midlerne, med Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
som leadpartner, anvendes til at etablere et partnerskab og udvikle et samlet
projekt, der indeholder følgende elementer:
 Understøttelse af etablering af ingeniøruddannelse i Kalundborg
f.eks. ved at etablere et kandidathus eller ved at forlægge dele af
ingeniøruddannelser til Kalundborg.


Uddannelsesspor
For at tiltrække og fastholde studerende, forskere, internationale
universiteter til Kalundborg, skal der etableres et
uddannelsesspor på tværs af uddannelsesniveauer. Dette i et
samarbejde med det unikke produktionsmiljø for biotech og
pharma i Kalundborg og det eksisterende samarbejde mellem
virksomheder og forskere. Det skal brandes både i Danmark og i
udlandet.



Attraktivitet
Der skal arbejdes med attraktivitet i Kalundborg i form af
tiltrækning og etablering af et internationalt miljø, studiemiljø og
bymiljø. Kalundborg Kommune er en vigtig partner i denne
indsats. Der er en forventning om betydelige midler fra andre
parter til medfinansiering af f.eks. faciliteter.



Virksomhedsspor
Virksomhedernes behov og efterspørgsel skal tilgodeses i
udvikling af indsatsen, og der skal udvikles samarbejder og
elementer i uddannelsen, der gør uddannelsen attraktiv på en
række andre parametre end i et traditionelt campusmiljø fx ved
studenter/forskersamarbejder på virksomhederne,
virksomhedscases m.m.

Etablering af partnerskabet mhp. endelig projektbeskrivelse vil blive
udfærdiget efter nærmere dialog med administrationen.
Økonomi
Der er i budget 2016 afsat 8 mio. kr. til en indsats, der kan forberede et udbud
af ingeniøruddannelse i Region Sjælland. Tilskuddet afholdes af
tilbageløbsmidler i 2015.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Der ydes et tilskud på 8 mio. kr. til Danmarks Tekniske Institut (DTU),
som skal være tovholder på et projekt, der kan understøtte og
forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland, idet det
forudsættes at øvrige relevante aktører, dvs. virksomheder, kommuner
og uddannelsesinstitutioner, herunder UCSJ, EASJ, Roskilde
Universitet og Aalborg Universitet, inddrages af DTU i det videre
arbejde. Tilskuddet afholdes af tilbageløbsmidler i 2015.
2. Endelig projektbeskrivelse godkendes af Forretningsudvalget primo
2016 når partnerskabet er etableret.
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Sagen afgøres af Regionsrådet.
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11. Team Vækst Danmark
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2772740

Resume
Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der
foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland vedr. Region Sjælland.
Der søges om 14.033.711 kr. fra EU’s Regionalfond og 8.000.000,- kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler til et samlet budget på 28.067.422 kr.
Efter godkendelse igangsættes et EU-udbud for at finde professionelle
operatør(er) til at drive initiativet.
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 2) Bæredygtig udvikling, målsætning 3)
Regionens energi er grøn samt målsætning 10) Vækst og udvikling i hele
Regionen.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Region Midtjylland
Projektets navn: Team Vækst Danmark
Projektperiode: 1. januar 2016 - 30. juni 2019
Formål, målgruppe og partnere
Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, som skal skabe
højvækstvirksomheder med udgangspunkt i specialiserede miljøer i alle
regioner, jfr. sag nr. 10 og 6, på Vækstforums møder henholdsvis den 3.
februar og 2. september 2015.
Vækstforums tidligere beslutning om, at ”der skaffes opbakning fra mindst en
af regionens større virksomheder”, indarbejdes i udbudsmaterialet, således at
de der byder på operatøropgaven, skal demonstrere deres opbakning i det
etablerede erhvervsliv.
Af hensyn til EU-reglerne gennemføres følgende ansøgningsprocedure:
Der er gennemført to ansøgningsrunder af hensyn til, at Region Sjælland er
overgangsregion i henhold til EU-programmerne. Den anden ansøgningsrunde
varetages af Vækstforum Syddanmark for de øvrige 4 regioner.
På baggrund af ansøgningsrunderne gives tilsagn til en kontraktholder, som
skal have det overordnede økonomiske og administrative ansvar for initiativet.
Tilsagnsmodtageren skal ikke stå for udførelsen af hovedleverancen i
projektet, men har det overordnede juridiske ansvar. Opgaven skal varetages
af professionelle operatører, som udvælges efter udbud.
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Der er modtaget en ansøgning fra Region Midtjylland om at blive den
økonomisk og administrativt ansvarlige part. Der er lagt op til, at der
efterfølgende primo 2016 gennemføres et åbent EU-udbud for at finde frem til
professionelle operatører, som kan være udførende på initiativet.
Hovedindholdet i Team Vækst Danmark er rekruttering og intensiv træning af
potentielle højvækstvirksomheder. Træningen skal foregå i faciliteter med
udgangspunkt i regionale specialiseringer, jfr. ovennævnte sammenhænge til
den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
Der forventes oprettet 2 centre i Region Sjælland, hvor der først fokuseres på
bioøkonomi/industriel symbiose, som er med til at bidrage til en bæredygtig
udvikling. I det andet år af projektet forventes etableret en facilitet med fokus
på smart energi, bygge og anlæg eller logistik.
Der er nedsat en administrativ følgegruppe, som løbende vil holde øje med
projektets udvikling og operatørernes målopfyldelse. Gruppen inddrages i
udvælgelsen af operatører i foråret 2016. For så vidt angår sammensætningen
af den administrative følgegruppe henvises til sag nr. 6, Vækstforums møde
den 2. september 2015.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

Etablering af to
faglige træningscentre
To elitetræningscentre
etableres hos de regionale
konsortiepartnere
Rekruttering af
potentielle danske
vækstvirksomheder
513 danske virksomheder
kommer i kontakt med de
to elitetræningscentrene
Rekruttering af
potentielle
internationale
vækstvirksomheder
240 udenlandske
virksomheder deltager i
konkurrence om at få lov
til at deltage i Team
Vækst Danmark.
Udvælgelse af
potentielle
vækstvirksomheder til
træningsforløbene
57 virksomheder kommer
til at deltage i
træningsforløbene af et
halvt års varighed.

Antal virksomheder
som modtager støtte
57
Private investeringer
som matcher
offentlig støtte til
virksomheder
(tilskud)
6.033.711
Anslået antal nye
vækstvirksomheder
43
Anslået jobskabelse
146
Anslået skabt
omsætning
158.600.000
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Effekter på kort og på
langt sigt
Det forventes, at der
2-5 år efter projektets
ophør er skabt 43 nye
vækstvirksomheder.

Gennemførsel af
træningsforløb og
udarbejdelse af
vækstplaner
50 virksomheder
gennemfører
træningsforløbet, der
afsluttes med
udarbejdelse af en
vækstplan.
Fremskaffelse af
ekstern finansiering
De deltagende
virksomheder forventes at
få tilført ekstern
finansiering for i alt 210
mio. kr.
Involvering af
eksisterende
virksomheder
8 større virksomheder fra
Region Sjælland forventes
inddraget i projektet.

Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
(reserveret i møde 3. februar
2015, pkt. 10)
Medfinansiering Mål 2
midler (reserveret i møde
3. februar 2015, pkt. 10)
Anden medfinansiering
Erhvervsstyrelsen/Nationale
pulje
Privat medfinansiering/deltagende virksomheder
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent
0

8.000.000

28,5

12.000.000

43

2.033.710

7

6.033.712

21,5

28.067.422

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 en løbende opfølgning i relation til projektets fremdrift. Projektet vil på
lige fod med øvrige projekter skulle udarbejde midtvejs- og slutevaluering.

- 37 -

På grund af projektets særlige struktur og nyudviklede aktiviteter, fokus på
internationale virksomheder m.v., er det vurderet, at projektet kræver en
særlig og dybdegående evaluering, som ligger ud over konceptet i den
nationale aftalte evaluering, hvorfor der er afsat ca. 250.000,- kr. i budgettet
til denne opgave. Følgegruppen tager stilling til en koordinering af
evalueringsopgaven i relation til det nationale evaluerings set-up.
Regionale vækstpartnerskaber mellem regeringen og vækstfora
I forbindelse med indgåelse af de regionale vækstpartnerskaber mellem
regeringen og vækstfora ultimo 2014 var der enighed om, at igangsætte en
national indsats i relation til intensive sparrings- og acceleratorforløb for
potentielle vækstvirksomheder m.v.
I tilknytning de regionale vækstforas finansiering via såvel regionale
erhvervsudviklingsmidler og finansiering fra de regionaliserede EUtilskudsrammer for Regionalfonden, bidrager Erhvervs- og Vækstministeriet
med i alt 10 mio. kr. fra den nationale pulje af EU regional- og
socialfondsmidler – fordelt til hvert af de deltagende vækstfora
forholdsmæssigt. Vækstforum Sjællands tilskudsramme for Regionalfonden,
vil således blive tilført 2.033.710,- kr. (jfr. ”projektets finansiering/anden
medfinansiering”), under forudsætning af, at de øvrige vækstfora samtidig
godkender en overførsel af regionalfonds-midler fra deres tilskudsrammer –
til Syddansk Vækstforums tilskudsramme, idet Syddansk Vækstforum står for
aktiviteterne i de 4 øvrige regioner.
N+3 – faktisk afholdte udgifter contra tilskudsrammen
Hvert enkelt Vækstforas tilskudsramme er underlagt en såkaldt N+3
forpligtigelse. Selvom nævnte tilskudsramme er udmeldt i forhold til
programmernes 7 års løbetid, aktuelt 2014-2020, er rammerne under opdelt
på ”årsrammer”.
Som eksempel: rammen for 2014 udgør 10 mio. kr. – som faktuelt skal være
forbrugt – af projekterne – senest i 2017. I modsat fald vil der kunne ske en
reduktion af den regionale ramme. Fremdriften i det enkelte projekt er således
en vigtig faktor i overholdelse af N+3 reglen.
Da tilførsel af de 2.033.710,- kr. fra Erhvervsstyrelsen/den nationale pulje til
den regionale ramme også er omfattet af nævnte N+3 regel, vil en evt.
underopfyldelse isoleret set i forhold til Team Vækst Danmark, samlede EUtilskud blive opgjort forholdsmæssigt ud fra 12 mio. kr. fra den regionale
ramme og de tilførte 2.033.710,- kr. fra den nationale ramme.
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. Endvidere vil projektets følgegruppe have til opgave at følge
fremdriften i projektet.
Ansøger har meddelt i møde med deltagelse af Erhvervsstyrelsen, Region Syd
samt administrationen, at der ikke indgår udgifter i projekt budgettet i relation
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til projektaktiviteten ”konsulentbistand” som ikke direkte vedrørende betaling
af/indgår i den enkelte operatørs konsulenttimepris
I forbindelse med kommende EU-udbud af operatør opgaven, vil følgegruppen
påse, at Vækstforums tidligere beslutning om, at ”der skaffes opbakning fra
mindst en af regionens større virksomheder”, indarbejdes i udbudsmaterialet,
således at de der byder på operatøropgaven, skal demonstrere deres
opbakning i det etablerede erhvervsliv.
For så vidt angår projektets yderområdefokus sikres dette ved, at f.eks. byggeog anlægsområdet er et fokus område i projektet i relation til regionens mange
anlægsopgaver, herunder Femern Bælt aktiviteterne.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 14.033.710,kr. fra Regionalfonden, prioritetsakse 2, Flere Vækstvirksomheder, under
forudsætning af, at Vækstforum Sjællands tilskudsramme for
Regionalfonden tilføres 2.033.710,- kr. fra Erhvervsstyrelsens nationale
Regionalfonds pulje, til Region Midtjylland til projektet Team Vækst
Danmark.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 8.000.000 kr. af de
regionale udviklingsmidler i 2016 til Region Midtjylland til projektet Team
Vækst Danmark, under forudsætning af, at projektet opnår et EU-tilskud
fra Erhvervsstyrelsen på 14.033.710,- kr.
3. Det forudsættes, at der via udbudsprocessen skaffes opbakning fra mindst
en af regionens større virksomheder.
4. Vækstforum Sjælland er indforstået med, at der ved et evt. N+3 problem
sker en reduktion af den regionale tilskudsramme ud fra den enkelte
finansierende parts forholdsmæssige andel af EU-tilskuddet samt at dette
opgøres isoleret set i forhold til projektet Team Vækst Danmark.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Ansøgning Team Vækst Danmark
- Samlet notat Team Vækst Danmark
- Effektkæde Team Vækst Danmark
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12. Greater Copenhagen Food Innovation
(DTU)
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2779586

Resume
Vækstforum Sjælland vedtog d. 4 september 2015 at indkalde ansøgninger til
én indsats under titlen ”Food Innovation – en indsats under Greater
Copenhagen Fælles Fødevaresatsninger”. På den baggrund fremlægges én
tilskudssag, der indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Beskrivelse af annoncering
Vækstforum Sjælland annoncerede d. 4 september efter én samlet indsats for
gennemførsel af innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore
fødevarevirksomheder og videninstitutioner. Indsatsen skal gennemføres som
EU-Regionalfondsprojekt i Region Sjælland under prioritetsakse 1a
”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner”.
På den baggrund har to ansøgere fremsendt ansøgning via tilpassede
ansøgningsskema (light-skema) med deadline d. 11 oktober 2015 og modtaget
programteknisk vejledning frem mod ansøgning i Regionalfondensansøgningsskema med deadline d. 23 november 2015.
En ansøger har valgt at trække endelig ansøgning med begrundelsen, at
ansøger vurderer, at ansøgningen nok havde et klart
virksomhedsvækstperspektiv, men at dette var af mere langsigtet karakter end
tilsigtet i annonceringens krav til aktiviteter med et umiddelbart
virksomhedsvækstperspektiv.
Den anden ansøger har valgt at indsende endelig ansøgning i
Regionalfondens-ansøgningsskema. Denne indstilles til godkendelse med
begrundelsen, at ansøgningen er et kompetent og kvalificeret bud på en samlet
indsats.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Danmarks Tekniske Universitet
Projektets navn: Greater Copenhagen Food Innovation
Projektperiode: 1. marts 2016 – 31. august 2019
Formål, målgruppe og partnere
Det overordnede formål er at skabe innovation og vækst hos små og
mellemstore fødevarevirksomheder. Indsatsen er målrettet motiverede
SMV’er, der i dag ligger lige under/ i kanten af det eksisterende vækstlag.
Projektets partnere vil gennemføre vidensamarbejder, der skaber konkrete
resultater hos fødevare-SMV’er. Hermed bidrager indsatsen til at øge andelen
af private fødevarevirksomheder med innovative produkter og processor i
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Region Sjælland. Med et stigende innovationsniveau hæves
konkurrenceevnen, og det forventes at føre til vækst og øget beskæftigelse hos
de deltagende virksomheder.
Projektet gennemføres i tre faser: 1) Screening og match-making af
fødevarevirksomheder og videninstitutioner 2) Gennemførsel af
vidensamarbejder 3) Udarbejdelse af Handlingsplan for go-to-market og
formidling af resultater.
Målgruppen er de små- og mellemstore virksomheder med under 250
medarbejdere og en årlig omsætning under 375 mio. kr. inden for
fødevareerhvervet i Region Sjælland. Dertil er der er mulighed for, at op til
20% af de deltagende fødevarevirksomheder kan komme uden for Region
Sjælland – heriblandt fra Greater Copenhagen-geografien.
Partnerkredsen består af Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske
Universitet, Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet,
Capnova, Agro Business Park og Danish Food Cluster.
Givet partnerkredsens tyngde og organisering vurderes projektet som værende
et vigtigt skridt mod konsolidering af et østdansk innovationscentrum for
fødevareerhvervet. Indsatsens vil sikre fødevarevirksomhederne en platform
for hurtig og let adgang til relevant og branchespecifik viden og sikre
gennemførsel af udviklingsforløb, der styrker innovationskapaciteten og
konkurrenceevnen for fødevareerhvervet i Region Sjælland og Greater
Copenhagen.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter
Resultater
Fase 1: Screening og
match-making
1. Screening og udvælgelse
af virksomheder
2. Match-making med
relevante forskere

+80 virksomheder
identificeres til
innovationssamarbejder

Fase 2: Gennemførsel
af vidensamarbejder
Vidensudveksling og
forretningsudvikling
mellem virksomheder og
forskere i 3 spor
3. Produktudvikling udført
af studerende.
4. Produktudvikler og
forsker udveksler viden.
5. Demo-projekter (minikonsortier mellem 3
virksomheder).

52 virksomheder
deltager i
innovationssamarbejder.
10 virksomheder kan
komme fra andre dele af
Danmark – feks. Greater
Copenhagen.

Sideløbende gennemføres
aktiviteterne

Effekter på kort og på
langt sigt
På kort sigt (0-2 år)
25 Nye Innovative
SMV’er
30 nye fuldtidsjob i
virksomhederne

10 virksomheder har
introduceret produkter
der er nye på markedet.
20 virksomheder har
introduceret produkter
der er nye for
virksomheden.
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30 fastholdte jobs i
virksomhederne
På langt sigt (+5 år)
25 innovative
virksomheder i vækst
250 fuldtidsjob i
virksomhederne
200 fastholdte jobs i
virksomhederne

6. Tværgående workshop
7. Brugertest og
markedsintervention.

Fase 3: udarbejdelse af
Handlingsplan for goto-market og
formidling af resultater
8. Udarbejdelse af
handlingsplan m. go-tomarket plan for hver SMV.
9. Formidling af resultater

25 virksomheder har
udviklet koncepter og
prototyper til nye
produkter eller
løsninger.

30 handlingsplaner
udarbejdet for SMV’er.

Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering af
Regionalfonden
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

8.5 mio. Kr.

28%

15 mio. kr.

50%

0.90 mio. kr. partnere
5.6 mio. kr. i tid fra
virksomheder
30 mio. kr.

3%
19%
100%

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 en løbende opfølgning i relation til projektets fremdrift. Projektet vil på
lige fod med øvrige projekter skulle udarbejde midtvejs- og slutevaluering.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen vurderer ansøgning som et kompetent og kvalificeret bud på
en indsats, hvor der fremgår en tydelig organisering med fokus på
identificering, udvikling og styrkelse af innovation hos fødevarevirksomheder.
Ansøgningen indeholder konkrete, eksekverbare og differentierede
innovationssamarbejder, der igangsættes hurtigt og forventes at kunne komme
nogle fødevarevirksomheder til gavn.
Indsatsen vurderes som tilnærmelsesvis programkonform i henhold til Region
Sjællands annoncering og Regionalfonden, prioritetsakse 1 – indsats 1.1. a
”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner”.
Administrationen vurderer dog samtidig, at aktivitets-, og
innovationsforløbene skal præciseres i forhold til regionalfondsprogrammets
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retningslinjer. Administrationen vil samarbejde med ansøger om at afstemme
disse aktivitets typer m.v. før ansøgningen kan indstilles til Erhvervsstyrelsen
for godkendelse. Det vurderes at effekt og output kan måles efter gældende
indikatorer i Regionalfonden.
For så vidt angår projektets yderområdefokus, så vil projektets branchefokus
og fødevarevirksomhedernes geografiske placering medføre, at
yderområdernes styrker og potentialer udnyttes. En del af de sjællandske
innovative SMV-fødevarevirksomheder befinder sig i yderområderne og
forventes at blive inddraget i aktiviteter. Hermed er der også fokus på, at skabe
arbejdspladser i yderområderne.
Vurdering ud fra udvælgelseskriterier for annoncering
1. Kvalificerede og ambitiøse mål
Ja, resultat- og effektmål vurderes ambitiøse og dog realistiske ift. budget
på 30 mio. og mål om i alt 30 virksomheder med nye produkter,
tjenesteydelser og services og 25 nye innovative SMV’er ved afslutning.
2. Kompetent hovedansøger/leadpartner
Ja, DTU (projektleder) har dokumenteret erfaring med ledelse af EUprojekter.
3. Videninstitutioner har ekspertise
Ja, partnere har komplementere kapaciteter og viden i forhold til behov og
udfordringer hos fødevareerhvervet. DTU og KU har ekspertise med
gennemførsel af innovationsforløb i fødevarebranchen, mens
AgroBusinessPark har erfaring med match-making og samarbejder mellem
fødevarevirksomheder og videninstitutioner.
4. RS fødevarevirksomheder støtter op
Ja. Ansøger har i bilag vedlagt interessetilkendegivelser fra 9
fødevarevirksomheder fra Region Sjælland.
5. Egenfinansiering fra ansøgere og virksomheder
Ja.
6. Projekt kobles til eksisterende indsatser
Ja, ansøgere indgår i flere relevante aktiviteter og projekter og samler
information fra screeningsarbejde i regionen.
7. Der redegøres for proces og udvælgelseskriterier
Ja, ansøger redegør for proces og udvælgelse via Screening (akt. 1) og
Match-making (akt. 2), hvor virksomheder gennemgår afklaringsforløb
med partnernes udviklingskonsulenter hvor projektbeskrivelse/business
cases udarbejdes. På den baggrund udarbejder virksomhed ansøgning om
vidensamarbejde.
8. Redegørelse for metode og forventninger
Ja, ansøger redegør udførligt for metode og tilgang via
ansøgningsmateriale, og vedlagte Effektkæde, hvori kritiske antagelser og
forudsætninger indgår.
9. Relevant organisering og inddragelse
Organisering i Styregruppe, Følgegruppe og Faseinddeling af
projektarbejde er udførligt beskrevet. Dertil er partnernes deltagelse i
aktiviteter beskrevet udførligt.
Økonomi
I REVUS investeringsplan for 2015-2016 er der lagt op til finansiering på op til
8.5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt prioriteret op til 15
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mio. kr. i tilskud fra EU's Regionalfond til én indsats inden for annonceringen
Food Innovation – en indsats under Greater Copenhagen Fælles
Fødevaresatsning.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.760.325 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 og 3.739.675 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Danmarks Tekniske
Universitet til projekt Food Innovation i Greater Copenhagen.
2. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
15.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, prioritetsakse 1a,
Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner,
til Danmarks Tekniske Universitet til Greater Copenhagen Food
Innovation.
3. Administrationen tildeles bemyndigelse til at indstille endelig
Regionalfondsansøgning inden for godkendte tilskud på op til
8.5000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og tilskud på
op til 15.000.000 kr. fra Regionalfonden.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 12:
- Udvælgelseskriterier for annoncering
- Regionalfondsansøgning Greater Copenhagen Food Innovation, DTU

Bilag til punkt nr. 12:
- Udvælgelsesskriterier for Annoncering
- Regionalfondsansøgning Greater Copenhagen Food Innovation, DTU
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13. Uddannelsesvejen til vækst
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2800028

Resume
Selandia ansøger sammen med EUC Sjælland, CELF, EUC Nordvestsjælland,
Roskilde Tekniske Skole, Roskilde handelsskole, Køge Handelsskole samt ZBC
om tilskud fra Socialfonden til projektet: Uddannelsesvejen til Vækst.
Projektets hovedformål er at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens
arbejdsmarked, hvor der forventes en stigende efterspørgsel efter faglært
arbejdskraft bl.a. på grund af de store anlægsinvesteringer. Projektet vil
således løfte både ledige og beskæftigede fra ufaglært til faglært. Det
forventes, at ca. 420 personer opkvalificeres til faglært status inden for 3 år.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Sammenhæng til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
Projektet er med til at understøtte målsætning 6) En kompetent arbejdsstyrke
skaber vækst og velstand samt målsætning 10) Vækst og udvikling i hele
regionen. Endvidere understøtter projektet tema 3: De rette kompetencer
styrker væksten samt bidrager til indsatserne i relation til Kompetenceparat
2020.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse, Slagelse
Projektets navn: Uddannelsesvejen til vækst
Projektperiode: 1. april 2016 – 31. marts 2019
Formål og målgruppe
Projektets formål og målsætning er at opkvalificere såvel beskæftigede i små
og mellemstore virksomheder som ledige fra ufaglært til faglært med deraf
følgende konkurrencemæssige og produktionsmæssige gevinster. Det mulige
antal ledige deltagere i projektet er vurderet ud fra opgørelser fra
Arbejdsmarkedskontor Øst. For så vidt angår de beskæftigede, øges den
enkeltes beskæftigelsesmuligheder samtidig med, at det forventes forholdsvis
hurtigt at styrke virksomhedernes produktivitet. I relation til kompetenceløft
af de ikke beskæftigede, vil virksomhedernes efterspørgsel og
rekrutteringsmuligheder blive øget.
Indsatsen inddrager 1.200 deltagere – med forventet fordeling: 750 ledige og
450 beskæftigede – ud fra en basisgruppe på 1.600 personer. De 1.200
deltagere gennemgår et afklarings-/vejledningsforløb. Heraf forventes ca. 700
at fortsætte i et erhvervsuddannelsesforløb. 60%, 420 personer, forventes at
opnå faglært status.
Projekt aktiviteterne vil have et særligt fokus på deltagerne i aldersgruppen af
25-30 årige.
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Blandt flere aktiviteter, udover selve kompetenceløftet, afvikles både
vejledning og rådgivning af såvel virksomheder og over for målgruppen. Det
sker gennem en tæt virksomhedskontakt, som er koordineret og gennemføres i
samarbejde mellem jobcentre, øvrige regionale uddannelsesudbydere – ud
over partnerskabskredsen samt a-kasser og Væksthus Sjælland m.fl.
Partnere
Projektet afvikles i et samarbejde mellem følgende syv skoler ud over ansøger:
EUC Sjælland, CELF, EUC Nordvestsjælland, Roskilde Tekniske Skole,
Roskilde handelsskole, Køge Handelsskole samt ZBC. Herudover inddrages
jobcentrene, øvrige uddannelsesinstitutioner samt relevante faglige
organisationer/a-kasser.
Forventede resultater og effekter (forkortet)
Hovedaktiviteter
Hovedaktivitet 1
(Afdækning af
kvalificeringsbehov)
Screening af væsentlige,
regionale erfaringer med
særligt fokus på
målgruppen 25-30 årige.
Endvidere afdækning af
kvalificeringsbehov/kritisk
masse for målgruppen.

Resultater

Effekter på kort og på langt sigt

Output; hovedaktivitet 1
● Der foreligger en udviklingsplan for projektet, som
dels baserer sig på et
dokumenteret, regionalt
udviklingsbehov, og som dels
er accepteret af alle
projektpartnere.
● Der er formuleret a) en
baseline og b) konkrete mål
for alle de prioriterede
indsatsområder i projektets
udviklingsplan.

Effekter på kort sigt
Hovedaktivitet 1
●Der er formuleret
evidensbaseret grundlag for
projektaktiviteterne
● Projektet matcher
indholdsmæssigt og
dimensioneringsmæssigt det
regionale behov (ledige +
beskæftigelse).
● Motivation af 25-30 årige ift.
at påbegynde en
erhvervsuddannelse.
Effekt på lang sigt:
● Måling af projektets effekt i
forhold til et fortsat udbud af
målrettet opkvalificering –
fra ufaglært til faglært

Hovedaktivitet 2
(Opsøgende arbejde)
● Besøg på alle relevante,
regionale virksomheder og
alle regionens jobcentre og
A-kasser.
● Det virksomhedsopsøgende arbejde koordineres
med alle relevante, regionale
aktører, herunder Væksthus
Sjælland.
● Informationsmateriale
udarbejdes til såvel virksomheder som deltagere
● Der kalkuleres med fælles

Output; hovedaktivitet 2
● Idekatalog til brug for
planlægning af informationskampagne og EUV-forløb, som
er særligt målrettet de 25-30
årige.
● Der gennemføres besøg i
minimum 2000 regionale
virksomheder, som informeres
om projektets opkvalificeringsmuligheder, hvilket erfaringer
fra tidligere projekter viser at
kunne udgøre en kritisk masse i
forhold til at opnå det forventede antal visiterede, beskæftige-
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Effekt kort sigt;
hovedaktivitet 2
● Minimum 1600 ledige og
beskæftigede rekrutteres.
● De 25-30 årige opnår ejerskab
og motivation i forhold til at tage
medansvar for de efterfølgende
aktiviteters succes.
● Alle regionens jobcentre er
bekendt med projektet. På de
enkelte jobcentre udarbejdes
procedurer for en løbende
rekruttering til projektet.
Effekt på lang sigt;

seminardag for hvert halvår.

Hovedaktivitet 3
(Afklaring og vejledning)
●Gennemførelse af afklaring
og vejledning for visiterede
ufaglærte/ faglærte som
fører til indsigt i muligheder
for EUV, behov for
supplerende kurser og
fremtidige jobåbninger.
● Tilpasning af eksisterende
modeller for afklarings-,
vejledningsforløb. Der
udarbejdes EUV modeller til
de 25-30 årige.

Hovedaktivitet 4
(Opkvalificeringsforløb)
●Gennemførelse af
opkvalificeringsforløb
● Anvendelse af minimum 2
overordnede modeller for
opkvalificeringsforløb: 1
model for beskæftigede og 1
model for ledige. Begge modeller vil have en matrixkarakter, som gør det muligt
at foretage en yderligere
tilpasning i forhold til
specifikke forhold, der
vedrører enten
deltagergruppen eller de
lokale udbudsbetingelser
● Der gennemføres

de ufaglærte. Det forventes at
føre til, at 30 % er interesserede,
40 % af virksomhederne vil
have betænkningstid, og 30 %
er ikke interessereret i at indgå
et samarbejde.
● Rekruttering af ca. 600
ufaglærte medarbejdere til
projektet.
● rekruttering af ca. 1000 ledige
til projektet, over den samlede
projektperiode.
Output; hovedaktivitet 3
● Ca. 1200 af de 1600 visiterede
ledige og beskæftigede
fortsætter i et afklarings/vejledningsforløb.
● Ca. 700 af de afklarede og vejledte fortsætter i en erhvervsuddannelse.
● Det forventes, at den
gennemsnitlige længde på
afklarings- og vejledningsforløbet vil være 2 uger

Output; hovedaktivitet 4
● Det forventes, at ca. 700
starter på et erhvervsuddannelsesforløb inden for
projektperioden.
● Det forventes, at ca. 60 % af
de ufaglærte, der påbegynder et
erhvervsuddannelsesforløb vil
opnå faglært status; svarende til
420 personer.
● Det forventes, at ca. 30 % af
de 420 personer, svarende til
126 personer opnår status af
faglært inden for projektperioden.
● Det forventes at minimum 150
virksomheder og 600 af deres
medarbejdere deltager i
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● De indgående samarbejdsaftaler forventes at resultere i en
øget, ordinær uddannelsesdrift
svarende til 500 uddannelsesuger
inden for de første fem år efter
projektets afslutning.

Effekt; hovedaktivitet 3
● Minimum optages 700
personer på et
erhvervsuddannelsesforløb.
Effekt på lang sigt;
● ca. 60 % af de 700 personer,
som optages på en
erhvervsuddannelse, også
gennemfører denne uddannelse
(jf. også hovedaktivitet 4);
svarende til ca. 420 personer.
Der kalkuleres med et frafald på
ca. 40 %.
● En stigning i rekrutterede til et
erhvervsuddannelsesforløb på ca.
10 % for hvert år efter projektets
afslutning; inden for en fem årig
periode (se også hovedaktivitet 4)
Effekt; hovedaktivitet 4
● Ca. 294 ufaglærte vil være i
gang med et erhvervsuddannelsesforløb 4 uger efter projektets
afslutning.
● De deltagende virksomheder
har opnået øget produktivitet,
stabilt og omstillingsparat
personale.
Effekt på lang sigt;
● En vis mængde af deltagerne,
vil først afslutte deres uddannelse
4 uger efter projektets afslutning.
● En stigning i rekrutterede
ufaglærte til et erhvervsuddannelsesforløb på 10 % for hvert år

erhvervsuddannelsesforløb,
som er målrettet den enkelte
ufaglærtes individuelle
kompetencer; med afsæt i
den gennemførte afklaring
og vejledning.
● Der etableres kompetenceudviklingsforløb, der målrettet bidrager til øget produktivitet i regionens virksomheder og dermed understøtter områdets erhvervsudvikling.
● De ufaglærte, som påbegynder et erhvervsuddannelsesforløb tilbydes alle en
mentor, som kan støtte i
forhold til gennemførelsen af
et første uddannelsesår, hvor
frafald i den voksne målgruppe erfaringsmæssigt er
størst.

produktionsfremmende
udviklingsforløb.

efter projektets afslutning; inden
for en fem årig periode.
● Fortsat udvikling af
uddannelsesforløb der bidrager
positivt til virksomhedernes
rekrutteringsbehov.

Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.
Regionsrådets øvrige
0
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
2.000.000
via
¤Kompetenceudviklingsog forskningsudvalget
(beh. i møde 8/12-15)
Medfinansiering Mål 2
17.163.145
midler
Deltagermedfinansiering
15.163.146
Samlet finansiering
34.326.291
¤ Jfr. møde den 25/8-15, dagsordens pkt. 4.

Støtteprocent
0
6

50
44

Følgegruppe repræsentation
I tilknytning til projektpartnernes videndelings aktiviteter inviteres
repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, som også forventes at fungere
som følgegruppe i relation til projektets fremdrift.
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 en løbende opfølgning i relation til projektets fremdrift. Projektet vil på
lige fod med øvrige projekter skulle udarbejde midtvejs- og slutevaluering.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
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Projektets finansiering vil være betinget af behandling i Kompetence- og
forskningsudvalget i møde den 8. december 2015, jfr. ovenfor vedr.
”medfinansiering” på 2.000.000,- kr. Beløbet er afsat til Kompetenceparat
2020 i investeringsplanen til aktiviteter i relation til ”Udvikling og afprøvning
af forskellige EUV-modeller”.
Ansøgningen om tilskud fra Mål 2, ligger under Socialfondens prioritetsakse 4
– Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, indsatsområde 4b –
Erhvervsuddannelse til voksne og videregående uddannelse.
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen generelt opfylder
programretningslinjerne for Socialfonden samt de tilhørende indikatorer og
effektmål.
Administrationen er i fortsat dialog med ansøger for så vidt angår
konsolidering af projektpartnerskabs kredsens deltagergrundlag.
For så vidt angår projektets yderområdefokus, sikres dette ved, at der
inddrages flest mulige virksomheder og jobcentre, som råder over projektets
målgruppe, i hele regionen. Der er allerede modtaget enkelte erklæringer om
visitering af ledige fra jobcentre i yderområderne.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
17.163.146,- kr. fra Socialfonden, Mål 2, prioritetsakse 4,
Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse,
indsatsområde 4b –Erhvervsuddannelse til voksne og
videregående uddannelse, til Selandia, Center for
Erhvervsrettet uddannelse, Slagelse, til projekt
Uddannelsesvejen til vækst
2. Indstillingen til Erhvervsstyrelsen sker under forudsætning af,
at Kompetence- og Forskningsudvalget imødekommer
ansøgning om en medfinansiering på 2.000.000,- kr. fra de
regionale udviklingsmidler til projekt Uddannelsesvejen til
vækst
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 13:
- Ansøgning Uddannelsesvejen til vækst
- Effektkæde
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14. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462095

Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Sagen benyttes til orientering blandt medlemmerne samt fra sekretariatet.
Den nationale turismestrategi
Regeringen arbejder pt på en national turismestrategi, der forventes færdig
i maj 2016.

Den nationale turismestrategi forventes at indeholde følgende fire
indsatsområder:
 Effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper
 Tilgængelighed og information
 Udvikling, innovation og kvalitet i udbuddet af det danske
turismeprodukt
 Konkurrencedygtigt turismeerhverv og kapacitet
Arbejdet med den nationale strategi har stort fokus på den internationale
turisme. Den internationale turisme er i vækst, og det skal sikres, at
Danmark får del i denne vækst. Væksten i dansk turisme skal styrkes og
derved sikre, at Danmark med bl.a. et attraktivt turismeprodukt og et
konkurrencedygtigt turismeerhverv får del i de kommende års
internationale turismevækst.
I arbejdet i det Nationale turismeforum lægges der vægt på, hvilke
konkrete arbejdsopgaver der forventes varetaget af bl.a. de tre
udviklingsselskaber og VisitDenmark. Der lægges således op til styrkede
koordineringstiltag, herunder projekter og indsatser, der går på tværs af de
tre forretningsområder, og som kan tage afsæt i den nationale strategi for
dansk turisme.
Fællestur mellem Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden
Vækstforum Sjælland var med Vækstforum Hovedstaden på tur til ESS og
MAX IV d. 23. september 2015. Det arbejdes på, at Vækstforum Sjælland
inviterer Vækstforum Hovedstaden med på en tur til Sjælland. Der lægges op
til, at turen går til bl.a. Kalundborg, hvor der skal ses på symbiosesamarbejdet.
Turen forventes afholdt forår 2016.
Fællesmøde mellem RAR Sjælland og Vækstforum Sjælland
Der blev holdt fællesmøde mellem Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland
og en delegation fra Vækstforum Sjælland d. 23. november 2015. På mødet
blev der givet en kort orientering om status og prioriteringsområder for de to
fora, herunder en status for Quickstart.
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Derudover blev der drøftet følgende: Praktikpladsproblematikker,
udfordringer i forbindelse med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og behovet
for fælles strategiske mål og et tættere samarbejde omkring analyser.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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15. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2462096
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