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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2896518

Temaet for mødet i Vækstforum d. 2. februar 2016 er investeringsfremme. Der
lægges op til, at Vækstforum med udgangspunkt i sagen om
investeringsfremme har en dialog om, hvilke investeringsfremmetiltag der skal
indgå i den kommende Investeringsplan 2017-2018.
I forbindelse med temaet er Peter Højland, bestyrelsesformand for bl.a.
Copenhagen Capacity, og Claus Lønborg, direktør i Copenhagen Capacity,
inviteret til at holde et oplæg om investeringsfremme, herunder hvordan
Copenhagen Capacity arbejder med investeringsfremme.
Mødet holdes i tidsrummet kl. 10-13 i Regionsrådssalen. Der serveres frokost.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 1
Indstilling blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Temadrøftelse tiltrækning af investeringer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2882281

Resume
Der lægges op til en tematisk drøftelse af tiltrækning af udenlandske
investeringer med henblik på investeringsplan 2017-2018 og samspil med
Greater Copenhagen-indsatsen. Udenlandske investeringer har en tendens til
at koncentreres i større byer, men en målrettet indsats kan også bidrage til at
tiltrække investeringer til Region Sjælland.
Sagsfremstilling
På dette møde lægges der op til, at Vækstforum tager en tematisk drøftelse af,
hvilke investeringsfremmetiltag der er relevante at iværksætte, og evt. vil
kunne indgå i den kommende investeringsplan 2017- 2018.
Investeringsfremme handler om tiltrækning af udenlandske virksomheder og
investeringer. Dermed adskiller investeringsfremme sig fra de fleste andre
erhvervsfremmetiltag, som primært har danske virksomheder som målgruppe.
I takt med globaliseringen vælger et stigende antal virksomheder at placere
hele eller dele af virksomheden uden for landets grænser gennem etablering,
investering eller opkøb i udlandet. Tiltrækning af investeringer i form af
udenlandske virksomheder er derfor centralt for at stimulere væksten i
Danmark.
Udenlandsk ejede virksomheder skaber og fastholder arbejdspladser i
Danmark og tilfører ny teknologi, ny viden, nye ledelsesformer og nye
produkter. Udenlandsk ejede virksomheder har samtidig det kendetegn, at de
ofte efterspørger og tiltrækker talenter og højtuddannet arbejdskraft, og
generelt har en høj produktivitet og et relativt højt lønniveau. Det er med til at
skabe økonomisk vækst i Region Sjælland, og stimulerer det eksisterende
erhvervsliv gennem konkurrence eller samarbejdsrelationer.
Greater Copenhagen-samarbejdet har international markedsføring som et
centralt indsatsområde. Målet er at tiltrække investorer, virksomheder og
turister til Greater Copenhagen. Brandet Greater Copenhagen har større
gennemslagskraft i udlandet end Region Sjælland. Et samarbejdsprojekt under
Greater Copenhagen er en fælles investorportal, som er relevant i forhold til at
tiltrække udenlandske investorer til regionens anlægsprojekter. I Greater
Copenhagen-samarbejdet er det derfor naturligt fremover at skabe en tættere
koordinering af regionernes indsats for markedsføring og tiltrækning af
investeringer.
Status
Ifølge Invest in Denmark indtager Danmark en mellemposition i Europa med
hensyn til tiltrækning af udenlandske investeringer. Lande som fx Irland har
haft held med at tiltrække mange investeringer bl.a. som følge af særlige
skatteincitamenter mv., mens andre har kunnet tiltrække mange investeringer
til bestemte sektorer, fx IT-industrien ved Stockholm, som følge af et højt
teknologisk niveau. I Danmark bidrager verdens bedste erhvervsklima, høj
grad af sikkerhed og tillid samt et fleksibelt og kompetent arbejdsmarked til
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vores attraktivitet som investeringsland, men disse basisfaktorer gør det ikke
alene. Der er samtidig behov for ”produkter”, som det er værd at investere i
form af stærke og synlige erhvervskompetencer.
Antal og fordeling af udenlandske investeringer fra 2007 og frem:
Hovedstaden Sjælland
Jylland-Fyn
Ukendt
325
18
110
65%
4%
22%
Kilde: Copenhagen Capacity/fDi Markets

I alt
45
9%

498
100 %

I videnssamfund som Danmark er det normalt, at det er de store byer, der
tiltrækker de fleste investeringer. I Sverige er det således Stockholm, som
tiltrækker omkring 45% af investeringerne, selvom Stockholm Län kun
repræsenterer 23% af befolkningen i Sverige. Således gælder det i begge lande,
at hovedstadsområdet trækker omkring det dobbelte af investeringerne målt i
forhold til befolkningsandelen.
Målrettet regional indsats flytter noget. Antallet af investeringer i
Vestdanmark steg markant efter etableringen af Vestdansk
investeringsfremme i samarbejde med Invest in Denmark. Regionerne
bidrager med kontakter til virksomheder og klynger samt konkrete
beskrivelser af investeringsmulighederne, som Invest in Denmark tager med
til deres udenlandske netværk. Tilsvarende bidrager den målrettede indsats i
Region Sjælland via vækstaftalen med Copenhagen Capacity og Invest in
Denmark til nye investeringer.
Nuværende indsats
Tiltrækning af udenlandske investeringer foregår via målrettet
investeringsfremme og via andre forskellige typer aktiviteter. Nationalt har
Invest in Denmark ansvaret for investeringsfremmeindsatsen, som bl.a.
trækker på Udenrigsministeriets personale på ambassader og
handelskontorer. Her foregår der et målrettet salgsarbejde baseret på de
danske erhvervsmæssige styrkepositioner. Regionalt består indsatsen i at
udvikle og synliggøre de erhvervsmæssige styrker og sørge for, at disse indgår i
salgsmaterialet overfor udenlandske investorer.
Investeringsfremmeindsatsen er i dag forankret i vækstaftale 1 med
Copenhagen Capacity og Invest in Denmark, som på den ene side skal bidrage
til at identificere og beskrive de regionale styrker og på den anden side
etablere og vedligeholde kontakter til potentielle udenlandske investorer.
Vækstaftalen gælder for perioden 2014-2016 og skal bidrage til at fastholde
og/eller skabe 250 arbejdspladser i regionen og tiltrække mindst 10
internationale virksomheder. Det forventes resultater tæt på de opsatte mål.
I Greater Copenhagen-samarbejdet er der tre projekter, som samlet bidrager
til international markedsføring og tiltrækning af investorer: Fælles brand,
fælles investorportal samt One Point Entry for udenlandske
erhvervsdelegationer.
En række andre aktiviteter er også med til at udvikle og bidrage til synligheden
af regionale erhvervsmæssige kompetencer og kan dermed øge regionens
attraktivitet for udenlandske investorer. Det gælder blandt andet den

-5-

nuværende vækstaftale 2, som skal bidrage til større erhvervsmæssig
nyttiggørelse af viden og udvikle klynger på baggrund af regionale
styrkepositioner. Derudover har projekter som BIOPRO og Femern Innovation
Region begge til formål at udvikle ressourceområder i regionen. Samtidig
bidrager de til at tiltrække opmærksomhed og potentielle investeringer fra
udlandet.
Vækstforums fremadrettede indsats
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er udgangspunktet for indsatsen.
Her er der identificeret erhvervsmæssige ressourceområder inden for
bioøkonomi, fødevarer, bygge og anlæg samt transport og logistik.
Potentialet i Greater Copenhagen-samarbejdet skal udnyttes yderligere. Det
kan bidrage til en øget synlighed af regionen, som også kan udnyttes til at
tiltrække investeringer, og det er vigtigt, at den fælles indsats også tager
hensyn til sjællandske styrkepositioner og interesser.
Den nationale investeringsfremmeindsats er styrket som led i handlingsplanen
for offensiv global markedsføring af Danmark. Det har betydet øget synlighed
på udvalgte markeder, styrket sektorspecialisering og servicering af
virksomheder efter etableringsfasen. Det er vigtigt, at Region Sjælland
udnytter dette og samarbejder med nationale instanser om at tiltrække
udenlandske virksomheder. Derfor ønskes en debat af, hvilke indsatser der
kan iværksættes regionalt for at tiltrække udenlandske virksomheder.
Det nye initiativ Team Vækst Danmark starter i 2016 og vil bidrage til at
tiltrække yderligere opmærksomhed fra udenlandske virksomheder og
investorer. Projektet går målrettet efter at tiltrække mindre virksomheder fra
udlandet til udvalgte vækstmiljøer, der er i de fem regioner.
Klynger er en potentiel katalysator til at tiltrække investeringer. Klynger kan
bidrage til udvikling af regionale styrkepositioner, fordi virksomhederne bliver
mere konkurrencedygtige, men også fordi klynger tiltrækker yderligere
investeringer, kapital og talent.
Region Sjælland har deltaget i revisionen af den nationale klyngestrategi, som
understøtter den måde, der arbejdes med klynger på i Region Sjælland bl.a. i
form af, at klynger skal være brobygger til forskning og uddannelse, klynger
som driver for internationalisering og klynger som drivere i det regionale
økosystem.
Som afsæt for drøftelsen vil der være oplæg fra Peter Højland,
bestyrelsesformand for bl.a. Copenhagen Capacity, og Claus Lønborg, direktør
i Copenhagen Capacity.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen drøftes med henblik på evt.
videre arbejde med investeringsplanen for 2017-2018.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt.
2
Sagen blev indledt af et oplæg v. Peter Højland, bestyrelsesformand i
Copenhagen Capacity og Claus Lønborg, direktør i Copenhagen Capacity, om
hvordan Copenhagen Capacity arbejder med investeringsfremme.
Sagen blev drøftet. De faldne bemærkninger vil blive taget med som input i
arbejdet med den kommende investeringsplan, der kommer til at gælde for
2017-2018.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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3. Vækstforums Konference 2016
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2885295

Resume
Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference d. 11. maj 2016.
Konferencen skal give inspiration og input til Investeringsplan 2017-2018 og
dermed implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Sagsfremstilling
Vækstforums konference skal være med til at give input til Investeringsplan
2017-2018 og dermed implementeringen af den regionale vækst- og
udviklingsstrategi. Konferencen bidrager således med input til Vækstforums
arbejde med at skabe vækst i Region Sjælland.
En foreløbig arbejdstitel for konferencen er: ”Tænk stort – visioner for vækst”.
Formålet med konferencen er at give deltagerne inspiration og ny viden om
best practice for, hvad der skaber vækst i en region med de særlige
karakteristika, som Region Sjælland har. Konferencen skal pege på
overordnede trends og vilkår for vækst på globalt plan – og de sjællandske svar
på disse. Idéer og inspiration herfra kan efterfølgende indarbejdes i
Investeringsplanen. Endelig er det et klart formål, at konferencen skal styrke
deltagernes videndeling, relations opbygning, netværk og samarbejde.
Region Sjælland har en særlig position som nabo til Hovedstaden – en
position, som udnyttes via samarbejdet i regi af Greater Copehagen. Alligevel
er det en kendsgerning, at Region Sjælland ikke kan basere sin vækstskabelse
alene på naboskabet til vækstlokomotivet København. Derfor sætter
konferencen fokus på viden om – og metoder til at skabe vækst med afsæt i de
potentialer, som findes i Region Sjælland – og som kan være med til at gøre
regionale virksomheder til spillere på flere internationale markeder.
Trends som globalisering, urbanisering, grøn vækst og ny teknologi sætter
kursen i 2016. En række markedsdrivere kommer til at påvirke virkeligheden
for hele Region Sjællands udvikling. Derfor er det vigtigt at styrke de områder,
hvor regionens virksomheder for alvor kan gøre sig gældende.
Koncept for vækstkonferencen 2016
Konferencen vil tage udgangspunkt i en plenumseance for derefter at foregå i
to parallelle spor. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen deltager i
konferencens plenumseance og vil efter sit oplæg komme i kort krydsild.
Det bærende tema for plenumseancen vil være ”Tænk stort – visioner og
praksis”. Her vil være præsentationer af politiske visioner fra Christiansborg
og Region Sjælland og et internationalt eksempel på, hvordan man har skabt
vækst i områder, der ligner Region Sjælland. Derudover vil der være
fortællinger fra virksomheder – både i og uden for regionen – som har vist
vejen frem inden for flere vækstområder, som er interessante for Region
Sjælland.
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Konferencen byder på fokuserede drøftelser af temaerne:
• ”Vejen til grøn vækst” om, hvordan de sjællandske virksomheder kan
ligge i front, når det gælder ressourceoptimering og samarbejder
omkring udnyttelse af spildprodukter
• ”En dyd af nødvendigheden” om at udnytte de potentialer, vi har i
Region Sjælland, i stedet for at ligge i slipstrømmen på en række andre
områder hvor andre har førertrøjen.
De gode eksempler vil blive hentet både i Danmark og udlandet, og der vil
blive lagt vægt på, at det private erhvervsliv sætter dagsordenen på dagen.
Tid og sted
• Vækstkonferencen afholdes i tidsrummet 9.00-13.00 med
efterfølgende frokost. Der vil blive afholdt fællesmøde med
Regionsrådet umiddelbart efter frokost: 13.30-15.00. Konferencen
holdes i Den Bøhmiske Hal på den gamle Sukkerfabrik i Stege.
Sukkerfabrikken er kendt for sin igangværende forvandling fra at være
forladte industribygninger til at blive en ny bydel i Stege.
Sukkerfabrikken er desuden udvalgt af Miljøministeriet som et ud af ti
”vandkantsprojekter” i Danmark og skal på sigt huse det ambitiøse
Aqua Park Møn.
Deltagere
• Vækstforum vil invitere parterne omkring Vækstforum, virksomheder
og samarbejdsparter i og uden for regionen. Der forventes mellem 150200 deltagere.
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Væksthus Sjælland m.fl. inddrages i arbejdet
med at få virksomhederne inddraget og inviteret til konferencen.
Økonomi
Konferencen vil koste ca. 250.000 kr. at afholde.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at arbejdstitel, koncept og lokalisering
for konferencen godkendes med henblik på, at der arbejdes videre med
forberedelse af konferencen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 3
Indstillingen blev tiltrådt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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4. Gensidig aftale mellem
videninstitutionerne og Vækstforum
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2886151

Resume
Som opfølgning på Vækstforums temamøde d. 9. december 2015 fremlægges
der her en fælles hensigtserklæring mellem vidensintitutionerne og
Vækstforum til godkendelse.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på Vækstforums bemærkninger til videninstitutionernes
fremlæggelse af en skriftlige fælles erklæring på temamødet d. 9. december
2015, er der d. 7 januar 2016 blev afholdt møde mellem vidensinstitutionerne
og sekretariatet, hvor videninstitutionernes fælles erklæring blev diskuteret.
Med udgangspunkt i Vækstforums bemærkninger har vidensinstitutionerne i
fællesskab revideret erklæringen og udarbejdet ”Fælles hensigtserklæringer
om samarbejdet om uddannelse og vækst i Region Sjælland”. Der lægges op til,
at de fælles hensigtserklæringer evaluereres løbende af Vækstforum, første
gang i primo 2017.
”Fælles hensigtserklæringer om samarbejdet om uddannelse og vækst i Region
Sjælland” er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at ”Fælles hensigtserklæringer om
samarbejde om uddannelse og vækst i Region Sjælland” godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 4
Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, at der ikke er tale om en eksklusivaftale, og
hensigtserklæringen dermed gælder de uddannelsesinstitutioner, der ønsker at tage
del i arbejdet med at føre den ud i livet.
Endvidere blev det besluttet, at der på et af de kommende Vækstforum møder skal
være en temadrøftelse om erhvervsuddannelserne.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 4:
- Fælles hensigtserklæringer om samarbejde om uddannelse og vækst i Region
Sjælland
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5. Greater Copenhagen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2889318

Resume
Greater Copenhagen & Skåne Committee, der formelt er etableret pr. 1.
januar 2016, skal fremme vækst i de tre regioner Skåne, Hovedstaden og
Sjælland. Bestyrelsen blev konstitueret på det første møde d. 13. januar 2016.
På mødet var der endvidere fokus på handlingsplanen for 2016.
Sagsfremstilling
Omdannelsen af Øresundskomiteen til Greater Copenhagen & Skåne
Committee er endelig vedtaget og er trådt i kraft 1. januar 2016. Alle skånske
kommuner har tilsluttet sig samarbejdet. Der var bestyrelsesmøde i komitéen
den 13. januar, hvor bestyrelsen konstitueredes med formand fra geografien
Region Hovedstaden og næstformænd fra geografierne Sjælland og Skåne. Fra
Sjællandsgeografien sidder Niels Hörup og Knud Erik Hansen fra KKR og Jens
Stenbæk og Sten Bach Nielsen fra Regionsrådet i bestyrelsen. Formand for
KKR-Hovedstaden, Steen Christiansen, blev valgt til formand for 2016.
Regionsformand Henrik Fritzon og Jens Stenbæk blev valgt til næstformænd.
På bestyrelsesmødet blev vedtægter og budget, som tidligere har været
behandlet, godkendt formelt. Endvidere blev handlingsplan for 2016
godkendt. Handlingsplanen sammenfatter de strategiske målsætninger for
samarbejdet og lægger den videre linje for igangsatte initiativer.
Derudover var der en udtalelse fra komitéen vedr. grænsekontrol ved den
dansk-svenske grænse samt opbakning til arbejdet med Food KIC – et
europæisk forskningscenter inden for fødevaresektoren. Food KIC udbydes i
konkurrence af EU-Kommissionen, og der er et stærkt konsortium af bl.a.
dansk-svenske parter, som ventes at være med i opløbet i konkurrencen.
Når komitéen nu er formelt på plads, kan Vækstforum drøfte de videre
ambitioner for samarbejdet. Det er væsentligt at sikre implementeringen af
igangværende initiativer og dermed skabe resultater. En opgave fremover er
derfor at udbrede kendskabet til og deltagelsen i de enkelte projekter, så de
bliver reelle Greater Copenhagen-projekter og får en effekt i virksomheder.
Endvidere er der behov for at fastholde fokus på vækst. I den forbindelse skal
der også fokuseres på den internationale markedsføring, hvilket også er et
tema, der kan samle på tværs af de tre geografier. Samtidig er der behov for at
fortsætte det arbejde, der er igangsat på dansk side omkring sanering af
erhvervsfremmesystemet.
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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Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 5
Tue David Bak indledte med et oplæg omhandlende den rapport, som IRIS Group har
udarbejdet om erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen.
Sagen blev forelagt.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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6. Vækstaftaler 2017-2019
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid:2886297

Resume
På Vækstforums møde d. 9. december 2015 blev det besluttet, at
Vækstaftalekonceptet videreføres, og der dermed lægges op til, at der indgås
nye 3-årige vækstaftaler med start d. 1. januar 2017. På dette møde
fremlægges udbudsmateriale til de nye vækstaftaler for Vækstforum med
henblik på godkendelse. Der lægges op til, at der udbydes tre vækstaftaler
med en samlet økonomi på maksimalt 45 mio. kr. over en treårig periode.
Sagsfremstilling
De nye vækstaftaler, der lægges op til, at Vækstforum indgår, skal ses som et
vigtigt element i opfyldelsen af ReVUS’ens målsætninger. Rammen for
vækstaftalerne er således ReVUS, og alle forslag til vækstaftaler bliver bedt om
at illustrere via effektkæder, hvordan de er med til at opfylde minimum en af
ReVUS’ens målsætninger.
Herudover skal vækstaftalerne bygge videre på allerede gjorte erfaringer
samtidigt med, at de skal supplere den igangværende indsats. Der skal således
bygges videre oven på de erfaringer, der blandt andet er gjort i forbindelse
med større strategiske projekter støttet af Vækstforum.
De igangværende vækstaftaler udløber og fornyes ikke. Det gør de ikke ud fra
et princip om, at alle skal have lov til at byde ind på nye opgaver. Flere af
elementerne fra de nuværende aftaler vil dog gå igen i de nye vækstaftaler
således, at der bygges videre på de erfaringer, der er gjort i de nuværende
vækstaftaler, og som har vist sig at give effekter.
Helt overordnet skal vækstaftalerne specifikt være med til at løse komplekse
vækstudfordringer i Region Sjælland. Vækstaftalerne indgås på grundlag af
indsendte vækstaftaleforslag fra de konsortier, der har valgt at byde på de
enkelte opgaver.
Anbefalingen er, at konsortietilgangen bibeholdes, da erfaringer fra de
hidtidige vækstaftaler har vist, at konsortietilgangen netop sikrer en bredere
faglighed og udnyttelse af komplementære institutionelle styrker i løsningen af
specielt komplekse regionale udfordringer. Endvidere understøtter den en
stærkere samordning blandt erhvervsfremmeaktører.
Effekten af vækstaftalernes indsats skal ligge i Region Sjællands geografi.
Således skal konsortiet kunne dokumentere, hvordan effekten, og den viden
der opbygges, tænkes forankret i Region Sjælland.
Der lægges op til nye vækstaftaler inden for følgende temaer:
1. Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale (Hvilke vækstøkosystemer
skal igangsættes omkring større offentlige og private virksomheders
behov for nye løsninger?)
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2. Viden som vækstgenerator i Region Sjælland (Hvordan sikres det, at
der kommer mere viden ud i Region Sjællands SMV’ere?)
3. Tiltrækning af udenlandske investeringer (Hvordan får vi tiltrukket
flere investeringer til Region Sjælland?)
Begrundelse for de tre valgte temaer og relation til de nuværende vækstaftaler
og ReVUS målsætninger:
1. Tema 1: Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale er valgt, idet der er
behov for at styrke innovationsgraden i Region Sjællands
virksomheder. Derfor skal der målrettet gøres en indsats for at større
virksomheder (både offentlige og private) i Region Sjælland påtager sig
en rolle som driver af innovation og kommercialisering. Dette kan ske
via offentlig-privat innovationssamarbejder, leverandørsamarbejde
eller andre former for tættere samarbejde om udvikling af bedre og
mere effektive løsninger.
Der lægges op til, at der udvikles en indsats, som fremmer udviklingen
af vækst-økosystemer omkring etablerede/større virksomheder, deres
behov for nye innovative løsninger eller eventuelle ideer til spin-out, og
hvor SMV’erne kan trække på ressourcer fra flere kilder og metoder i
deres udvikling af nye kommercielle løsninger. Temaet bygger videre
på de erfaringer, der generelt er gjort i arbejdet med SMV’ere.
Vækstaftalen forventes at være med til at opfylde især
målsætningerne i ReVUS om: Beskæftigelsen bliver styrket i
Region Sjælland og Innovation øger produktivitet og sikrer
vækst.
2. Tema 2: Viden som vækstgenerator i Region Sjælland er valgt, da flere
undersøgelser viser, at mere viden giver mere vækst. Endvidere viser
resultaterne af den hidtidige vækstaftale med DTU som leadpartner, at
opgaven med at få viden ud i virksomheder løses bedst på tværs af flere
institutioner og i hele geografien. Herudover har resultaterne af
vækstaftalen vist sig, at studerende bør bringes mere i spil som
ressource, da flere virksomheder er mere klar til samarbejde med
studerende end med forskere. Tema 2 bygger således videre på allerede
gjorte erfaringer, men har også helt ny aspekter ind over såsom
iværksætteri.
Vækstaftalen forventes at være med til at opfylde især
målsætningen i ReVUS om: Innovation øger produktivitet og
sikrer vækst.
3. Tema 3: Tiltrækning af udenlandske investeringer er valgt, idet det har
vist sig, at der er behov for en vedvarende indsats for at gøre
udenlandske virksomheder og investorer opmærksomme på
investeringsmulighederne i Region Sjælland. Temaet bygger videre på
en række af aktiviteterne i den nuværende vækstaftale med
Copenhagen Capacity som leadpartner. Temaet indeholder derudover
Greater Copenhagen aspektet, da potentialet i Greater Copenhagensamarbejdet skal udnyttes yderligere til øget synlighed, der kan
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udnyttes i tiltrækningen af investeringer til sjællandske
styrkepositioner.
Vækstaftalen forventes at være med til at opfylde
målsætningerne i ReVUS om: Beskæftigelsen bliver styrket i
Region Sjælland og Samarbejde med naboregioner skaber
vækst i Region Sjælland.
Det forventes i øvrigt, at vækstaftalerne generelt skal være med til at opfylde
målsætningen i ReVUS om: Vækst og udvikling i hele regionen.
Det foreslås, at der afsættes maksimalt 5 mio. kr. til hver af vækstaftalerne pr.
år over 3 år (i alt maksimalt 45 mio. kr.), idet der, når det endelige bud
forelægger, vil blive taget stilling til den samlede økonomi for vækstaftalerne.
Interessevaretagelse i forhold til de store anlægsinvesteringer i Region
Sjælland
Forberedelsessekretariatet anbefaler, at der parallelt med processen for de nye
vækstaftaler, tages stilling til den opgave, der skal løses i forbindelse med
interessevaretagelse i forhold til Femern Bælt forbindelsen m.v., herunder
opgavens omfang. Opgaven forslås løst i andet regi end i et
vækstaftalekoncept.
Den videre proces
Der lægges op til en proces, hvor interesserede konsortier skal indsende
forslag til vækstaftaler inden for de beskrevne fire temaer senest d. 10. april
2016.
Konsortiet vil blive bedt om at redegøre for:
• Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år
• Forslag til hovedaktiviteter og budget til løsning af opgaven
• Metode for løsning af opgaven
• Samarbejdspartnere (det forventes, at ansøgere går sammen med
relevante partnere i konsortiedannelser)
• Medarbejderressourcer til opgaven
• Regional forankring
På Vækstforums døgnseminar vil de indkomne forslag blive gennemgået, og på
Vækstforums møde d. 19. maj udvælger Vækstforum de vækstaftaleforslag,
som skal danne grundlag for de kommende vækstaftaler.
Herefter færdiggør administrationen vækstaftalerne i samarbejde med
leadpartnerne frem mod Vækstforums møde 23. juni 2016, hvor aftalerne,
inkl. handlingsplaner for vækstaftalens første år (2017), godkendes i så fald,
der kan opnås enighed i forhandlingerne med leadpartnerne bag de valgte
forslag om handlingsplaner, resultat- og effektmål, m.v.
Der vil i udvælgelsen af forslagene blive lagt vægt på følgende
udvælgelseskriterier:
1. Vækstaftaleforslaget skal være ressourceeffektivt og af høj kvalitet
og vil blive vurderet ud fra, hvor meget effekt og aktiviteter
forslaget giver i forhold til et budget på 15 mio. kr. over tre år.
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2. Vækstaftaleforslaget skal udarbejde effektkæder, som
demonstrerer, hvordan vækstaftalen forventer at komme i mål med
de opstillede resultater og effekter. Endvidere skal forslaget
udarbejde effektkæder for, hvordan forslaget er med til at opfylde
minimum et af den regionale vækst- og udviklingsstrategis
målsætninger.
3. Konsortiet skal kunne dokumentere via eksempler, at de har
erfaring med at løse komplekse samfundsudfordringer af samme
karakter, som dem de byder ind på.
4. Konsortier skal kunne demonstrere en model for, hvordan
forslagets metode forbliver levedygtige i Region Sjælland efter
vækstaftalens ophør – uden yderligere tilførsel af midler fra
Vækstforum Sjælland.
Af vedlagte notat: Vækstaftaler 2017-2019 fremgår procesplan,
udvælgelseskriterier og beskrivelse af de enkelte vækstaftaler.
Af vedlagte notat: Skabelon for Vækstaftaler 2017-2019 fremgår skabelonen,
som ansøger skal udfylde.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender forslag til
vækstaftaler med henblik på, at det kan annonceres på Region Sjælland
hjemmeside og andre relevante medier.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 6
Indstillingen blev tiltrådt, idet der skal arbejdes for, at der hurtigst muligt findes en
løsning på den fremadrettede indsats i forbindelse med interessevaretagelse af
Femern Bælt forbindelsen m.v.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Skabelon for forslag til vækstaftaler 2017-2019
- Vækstaftaler 2017-2019 - notat
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7. Annoncering efter ansøgninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2885777

Resume
Nedenfor gennemgås annonceringen efter ansøgninger til ”Aktiviteter under
Partnerskab for Østersøturisme”. 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:
•

Aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme

Aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme
Under tema 4 i ReVUS investeringsplan igangsættes en annoncering efter
ansøgninger med titlen: Aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme.
Dansk Kyst- og naturturisme (DKNT) er den organisation, der udgør den del af
den offentlige turismeindsats, som vedrører kyst- og naturturisme, og som
Region Sjælland anvender som turismeoperatør. DKNT har i deres analyser
identificeret et uforløst vækstpotentiale inden for kystturismen i Region
Sjællands geografi, der kan indfries, hvis kvaliteten af turismeprodukter og
oplevelser i geografisk afgrænsede områder – f.eks. sommerhusområder – ved
kysterne løftes.
DKNT’s brugertilfredshedsundersøgelse fra 2015 indikerer, at gæsterne i
regionens kyst- og sommerhusområder er mindre tilbøjelige til at vende
tilbage, end gæsterne i f.eks. Nordsjælland er. Desuden er gæsternes
”anbefalingsvillighed” under gennemsnittet for alle de af regionens
destinationer, der indgår i undersøgelsen. DKNT peger bl.a. på, at det skyldes
de oplevelser, der tilbydes i kystområderne – f.eks. mulighederne for at gå i
butikker, aktivitetstilbud og fysiske faciliteter.
Derfor annonceres efter en indsats, som har til formål at skærpe kvaliteten af
de produkter og oplevelser, turister tilbydes i regionens kystområder.
Forventningen er, at indsatsen skal bidrage til at skabe en større omsætning og på sigt at forøge antallet af besøgende.
Indsatsens effekter forventes at være: 1) At der er udviklet nye kommercielle
produkter og oplevelser rettet mod turister, 2) at væksten i
turismeomsætningen i de kystnære områder stiger over gennemsnittet for
sammenlignelige områder, 3) at der udvikles blivende værdikædesamarbejder
mellem virksomheder og 4) at minimum 15 vækstvirksomheder deltager i
projektet og bidrager til, at mindst 80% af de deltagende virksomheder på sigt
har oplevet en øget omsætning.
Vækstforum Sjælland har for 2016 afsat i alt 3.500.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme.
Midlerne anvendes til følgende aktiviteter:
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•
•
•

1.000.000 kr. til projektet REACT, der har fokus på aktiv kystferie.
1.400.000 kr. til et fællesregionalt kompetenceprojekt under
socialfonden.
1.100.000 kr. til nærværende annoncering.

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:
•
•
•
•
•
•

•

Der er opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, der lever
op til efterspørgslen hos relevante turismevirksomheder i regionen.
Involverede destinationer har ekspertise inden for konkrete indsatser
og ved, hvad turismeerhvervet efterspørger.
Region Sjællands turismevirksomheder støtter op og deltager fra
projektets start.
Der er egenfinansiering fra ansøgere og gerne virksomheder.
Projektet kobler aktiviteterne til eksisterende analyser og relevante
aktiviteter i Region Sjælland og uden for regionen.
Ansøger redegør for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og
faciliteter, der anvendes/stilles til rådighed samt de forventede
resultater og effekter (øget omsætning og/eller fuldtidsjob), som
samarbejderne kan afføde.
Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af
interessenter/repræsentanter i en følgegruppe. Herunder deltagelse af
Region Sjælland som observatør.

Hovedbudskaberne i annonceringsmaterialet er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender igangsættelsen
af annonceringen efter ansøgninger med titlen: Aktiviteter under Partnerskab
for Østersøturisme.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 7
Indstillingen blev tiltrådt, idet det tydeliggøres i annonceringsmaterialet, at
annonceringen er tænkt i en bred kontekst i forhold til udvikling af kystområder,
herunder udvikling af nye produkter, der får gæster i kystområderne til at vende
tilbage.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 7:
- Hovedbudskaber_annoncering_Aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme
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8. Økonomioversigt
ÅbentÅbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2896519

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi
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 2016 og 2017
Danske kroner
Regionale
Regionale
Mål 2 Regional- Mål 2
erhvervserhvervsfonden
Socialfonden
udviklingsudviklings2014-2020
2014-2020
midler
midler
2016*
2017
Budgetramme
68.600.000
68.600.000
242.970.005
253.530.529
(inkl. øremærkede
(##Forventes
midler +
tilført +
tilbageløb)
2.033.711,-)
Hidtidige
3.170.000
3.378.209
67.736.137
66.224.257
bevillinger
Øremærkede
6.400.000
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
31.584.675
mødet 9. december
2015
Indstillinger til
6.193.591
3.193.590
0
0
mødet 2. februar
2016
Reserverede
1.850.000
40.000.000**
35.000.000**
midler
Ikke disponeret
19.401.734
62.028.201
135.233.868
152.306.272
*Tallene for regionale erhvervsudviklingsmidler er justeret siden sidste
oversigt bl.a. som følge af tilbageløb fra projekter og omfordeling mellem
budgetår.
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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, sag nr. 11,
Vækstforums møde den 9. december 2015.
**Der er reserveret op til 50 mio. kr. til fremtidig anvendelse til finansielle
instrumenter under strukturfondene (40 mio. kr. f.s.v. angår Regionalfonden
og 10 mio. kr. f.s.v. angår Socialfonden). Endvidere reserveret 25 mio. kr.
under Socialfonden til kommende indsats vedrørende Social Inklusion, jfr. sag
nr. 7, Vækstforums møde den 9. december 2015.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.
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 reserveret midler til annonceringer under
investeringsplan 2015-2016. Der er hidtil bevilget 3.170.000 kr.
Der indstilles i alt 6.193.591 kr. af 2016-midlerne og 3.193.590 kr. af 2017midlerne på dette møde.
I Regionsrådets budget 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/Sundhed/samarbejde/sundhedsinnovation/D
ocuments/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf
Hermed er der 19.401.734 kr. af 2016-midlerne, som ikke er disponeret eller
reserveret.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud fra
Regionalfonden eller Socialfonden.
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
den 28. maj 2015, pkt. 9, herefter ramme i alt ca. 274.100.000 kr. til
erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Herudover er der ved omfordeling fra andre Regioner, hjemtaget yderligere
10,3 mio. kr. – fordelt med 5,0 mio. kr. Socialfonden samt 5,3 mio. kr.
Regionalfonden - til de igangværende kapitalfonde som administreres af
Capnova.
Den samlede volumen i kapitalfondene udgør herefter i alt ca. 183.000.000 kr.
EU-midlerne andel af nævnte sum udgør i alt 93.000.000 kr. samt
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90.000.000 kr. i matchs kapital fra pengeinstitutter m.fl. (inkl. tidligere
bevilget erhvervsudviklingsmidler på 30.000.000 kr.).
Tilførsel af ekstra midler til Vækstforum Sjællands tilskudsramme,
Regionalfonden og Socialfonden/tilbageløbsmidler.
Tilbageløb fra afsluttede projekter har efter administrativ bemyndigelse været
løbende omfordelt til andre regionale igangværende projekter, herunder til de
kapitalfonde som administreres af Capnova.
For om muligt at kunne omfordele eventuelle tilbageløbsmidler anbefales, at
administrationen fortsat er bemyndiget til at omfordele tilbageløbsmidler.
Af den samlede ”nye” ramme for Regionalfonden på 272.934.202 er der p.t.
ikke forbrugte midler på ca.87.000 kr. Rammen for Regionalfonden er på
nuværende tidspunkt således næsten opbrugt.
Af ”ny” ramme for Socialfonden på de 279.100.000 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 programindsatstype, som ikke giver mulighed for dette.
Det kan forventes, at de nævnte 900.000,- kr. vil indgå i Erhvervsstyrelsens
samlede (om-) fordelingspulje.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 8
Indstillingen blev tiltrådt. Endvidere tilføjes det, at den administrative bemyndigelse
til omfordeling af tilbageløbsmidler fra Regionalfonden og Socialfonden under den
forrige programperiode (2007-2013) fremover kun gælder for beløb på 100.000 kr.
og derunder. Herudover blev det besluttet, at der til næste møde skal en sag på, der
redegør for, hvad pengene i kapitalfonden er gået til.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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9. Ensartet evaluering af projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2886436

Resume
Vækstforum og Region Sjælland har ansvar for, at der gennemføres en
evaluering af erhvervsudviklingsindsatsen. Der lægges derfor op til, at der
fremover foretages en ensartet og sammenlignelig evaluering af op til 80
projekter. En evaluering der vil koste 4.451.700 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Der lægges op til en bevilling på kr. 4.451.700 fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler til evalueringer af vækstforumfinansierede projekter
under den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Evalueringerne vil
omfatte projekter med et samlet budget på minimum 2 mio. kr., som er
igangsat i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.
Vækstforum har ambitioner om, at de regionale midler, der investeres i vækst
og beskæftigelse, giver markante effekter. 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. For at opnå denne viden foreslås igangsat en ny fast og ensartet
evalueringspraksis, der består af både en midtvejsevaluering og en
slutevaluering.
Den nye praksis er blevet til i et bredt samarbejde på tværs af alle regioner og
Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at alle vækstfora vil gøre brug af samme
evalueringsmetode og dermed giver det også mulighed for fremover at kunne
sammenligne evalueringer på tværs af regioner.
Samtidig kan der trækkes læring ud fra alle projekter, så de seneste erfaringer
kan udnyttes ved opstart af nye projekter uafhængigt af, i hvilken af de fem
regioner den gennemføres.
Midtvejsevalueringer giver overblik over projekternes opnåede milepælsmål,
leverancer og effektopnåelse. Midtvejsevalueringen er hermed et centralt
styringsredskab, der sikrer Vækstforum den nødvendige viden til at kunne
anmode om evt. justeringer i projekter, der viser sig ikke at udvikle sig som
aftalt.
Slutevalueringerne vil imødekomme krav i lov om erhvervsfremmes 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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Slutevalueringer har tidligere været delvist finansieret af Vækstforum,
fortrinsvist via EU strukturfondsmidler men også med regionale
erhvervsudviklingsmidler. Den nye praksis nødvendiggør en større grad af
medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da evalueringerne
ikke kan pålægges budgettet i det enkelte projekt.
Den samlede økonomiske ramme til midt- og slutevalueringer af op til 80
projekter er på knap 4,5 mio. kr. 1/3 finansieres via EU programmidler af
Erhvervsstyrelsen og 2/3 del skal finansieres af regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Slutevalueringerne 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.
Slutevalueringerne 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 ’god praksis’
Evalueringer, som gennemføres af projektet selv, er forbundet med mindre
troværdighed, end hvis evalueringen foretages af ekstern evaluator
Kvaliteten af de enkelte evalueringer er stærkt varierede, givet at der ikke
er specifikke krav til evalueringsmetode, omfang mv.
Den tidligere tilgang har 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. projekter med budget på mere end 2 mio. kr. Det forventes, at der skal
evalueres op til 80 projekter i perioden 2014-2017.
Økonomi
Der lægges op til, at Vækstforum afsætter en samlet ramme på 4.451.700 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til evaluering af op til 80 projekter.
Tilskuddet afholdes af erhvervsudviklingsmidler ligeligt fordelt i 2016 og 2017.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at 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 2.225.850 kr. i 2016 og
2.225.850 kr. i 2017
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 9
Indstillingen blev tiltrådt og anbefales over for Regionsrådet.
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Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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10. Dataindkøb til analyseformål i forbindelse
med overvågning af ReVUS
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2886612

Resume
Vækstforum har i følge lov om erhvervsfremme til opgave at overvåge de
regionale og lokale vækstvilkår. Vækstforum har desuden en vigtig opgave i
at følge op på målsætningerne i ReVUS. For at kunne løse disse opgaver
lægges der op til fire typer dataindkøb til analyseformål inden for en samlet
økonomisk ramme på 1.935.481 kr.
Sagsfremstilling
Den erhvervsrettede indsats under ReVUS skal målrettes der, hvor den giver
de største vækst- og beskæftigelsesmæssige effekter. Derfor er det vigtig, at
kende til virksomhedernes aktuelle situation. Der lægges op til fire forskellige
dataindkøb, som understøtter den løbende analyse- og overvågningsindsats af
ReVUS. Med analyseorienterede dataindkøb menes en særlig adkomst til at
hente og bearbejde data med særlig fokus på vækst- og beskæftigelse.
Dataindkøb skal dokumentere relevansen af de enkelte indsatser og
annonceringer i eksekvering af investeringsplanen. Desuden har Vækstforum
ved flere lejligheder ønsket at blive orienteret om udviklingen i forskellige
brancher i regionens erhvervsliv, hvilket kræver adgang til data.
Data og tilhørende analyser skal sikre, at Vækstforum løbende har et overblik
over den regionale vækst og beskæftigelse og kan belyse indsatsområder, som
er formuleret i ReVUS, samt identificere erhvervspotentialet i forbindelse med
gennemførelse af projekter. Data skal desuden bidrage til den opgave, som er
formuleret i lov om erhvervsfremme, hvor Vækstforum skal overvåge de
regionale og lokale vækstvilkår.
De fire dataindkøb er et væsentligt supplement til de analyser, der foretages af
Væksthus Sjælland. Vækstforums analyseaftale med Væksthuset omfatter de
årlige analyser: VækstTendens og VækstVilkår. Analyserne beskriver de
generelle væksttendenser og udfordringer i Region Sjælland, herunder for hver
af de 17 kommuner.
Følgende beskriver kort formål og indhold for hvert af de fire dataindkøb:
Den regionale fremskrivningsmodel SAM-K/Line
ReVUS’en har formuleret mål om vækst og beskæftigelse. For at kunne følge
udviklingen inden for de enkelte målsætninger er der behov for valide,
registerbaserede fremskrivninger, som viser tal for den forventede vækst og
beskæftigelse.
Sam-K/Line giver adgang til særdata og fremskrivninger hos Danmarks
Statistik. Med modellen kan der foretages fremskrivninger af brancher og den
forventede udvikling i regional beskæftigelse. Data bliver bl.a. bragt i AJOUR
og Kvartalsvise økonomiske redegørelser. Data er baseret på
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registeroplysninger fra Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen, og
kan fx sige noget om de forventede beskæftigelsesmæssige effekter af de store
offentlige anlægsinvesteringer, herunder Femern-byggeriet.
Regionalt konjunkturbarometer
Et regionalt konjunkturbarometer afdækker den branchemæssige udvikling
opgjort på kommuner, hvilket giver mulighed for, at kommunernes erhvervsliv
kan benchmarkes på udviklingen i fx bestanden af virksomheder.
Kommunerne kan få del i og anvendedenne data, hvis de ønsker det.
Konjunkturbarometret er et vigtigt supplement til SAM-K/Line og vil give
Vækstforum et billede af den aktuelle situation og udviklingen i det regionale
erhvervsliv på brancheniveau. På den baggrund kan indsatser, der igangsættes
under investeringsplanen og ReVUS, tage udgangspunkt i den seneste
regionale udvikling. Yderligere giver nye og opdaterede data mulighed for at
skabe mere presse om Vækstforums arbejde og indsatser.
Virksomhedsdata og -analyse
Virksomhedsdata og –analyse er et abonnement hos NN Markedsdata, som
giver mulighed for at følge udviklingen i det regionale erhvervsliv på
virksomhedsniveau. Data på virksomhedsniveau kan give Vækstforum viden
om virksomhedslukninger, etablering af nye virksomheder og
virksomhedsflytninger mellem kommuner.
Data på virksomhedsniveau gør det samtidig muligt at følge de regionale
virksomheders udvikling i antal ansatte, vækstrater, omsætning,
bruttofortjeneste mm. Alt sammen data, der giver et billede af
virksomhedernes sundhed og samtidig på et niveau, hvor konkretisering på
virksomhedsniveau i forhold til nye indsatser er mulig.
Spørgeskemaundersøgelse hos regionale virksomheder
ReVUS har 6 principper for at skabe vækst og beskæftigelse. Det centrale
princip er, at vi skal tættere på virksomheder, der kan og vil skabe vækst, og
som arbejder strategisk med fx ressourceeffektivitet og kompetenceudvikling.
For at kunne identificere disse virksomheder er det nødvendigt med data, der
kan afdække virksomhedernes interne forhold, herunder fx vækstambitioner,
forretningsplaner, ledelsesforhold mv.
Fire af ReVUS målsætningerne kan heller ikke alene måles med
registerbaserede data, men forudsætter, at regionens virksomheder bliver
spurgt til specifikke forhold. Det gælder målsætning 2, 4, 5 og 8. Her kan
spørgeskemaundersøgelsen bruges til at afdække antal virksomheder, der
arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering, antal underentrepriser i
Femern Bælt projektet, der gennemføres af virksomheder i Region Sjælland,
andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, samt
virksomhedernes mobildækning.
Disse data kan indhentes gennem en systematisk spørgeskemaundersøgelse i
årene 2016-2018, som foretages i samarbejde med Danmarks Statistik.
Danmarks Statistik er primært er valgt ud fra to hensyn: Danmarks Statistik
kan som de eneste sammenholde svarene fra virksomheder med
registerbaserede oplysninger, dvs. oplysninger om fx antal ansatte, eksport
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eller omsætning. Dernæst formår Danmarks Statistik at sikre en høj
svarprocent sammenlignet med lignende undersøgelser.
Resultat af spørgeskemundersøgelsen vil blive anvendt i kombination med de
tre øvrige dataindkøb til tematiske analyser i forberedelsen og gennemførelse
af indsatser under ReVUS og i forberedelsen af investeringsplan 2017-2018 og
ny ReVUS 2019-2022.
Resultater fra spørgeskemaet vil indgå i den løbende opfølgning på ReVUS,
som bringes i AJOUR. Resultaterne forventes klar i juni 2016, og omfatter
virksomhedernes besvarelser fra hhv. forår 2015 og forår 2016.
Økonomi
I økonomirammen nedenfor ses en samlet opgørelse samt pris for de enkelte
tilkøb.
Evaluering, overvågningsdata og analysekøb
2015-2018
Den regionale fremskrivningsmodel, SAM-K/Line
Regionalt konjunkturbarometer
Virksomhedsdata og –analyse
Spørgeskemaundersøgelse
Samlet ramme

Pris
1.078.281
49.200
73.000
735.000
1.935.481 kr.

Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 1.935.481 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til
køb af analyseværktøjer. Tilskuddet afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler fordelt på 967.741 kr. i 2016 og 967.740 kr. i 2017.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 10
Indstillingen blev tiltrådt og anbefales over for Regionsrådet.
John Brædder var fraværende under punktet.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer
og oplevelser
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2900113

Resume
Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger
til indsatser under titlen ”Fødevarer og Oplevelser – en indsats under
Greater Copenhagen Fælles Fødevaresatsning”. Der er efterfølgende
modtaget 4 projektansøgninger, hvoraf administrationen indstiller 1 projekt
til godkendelse.
Sagsfremstilling
Beskrivelse af annoncering
Vækstforum annoncerede pr. 4. september 2015 efter ideforslag inden for
Tema 1 – Erhvervsudvikling med titlen ”Fødevarer og Oplevelser – en indsats
under Greater Copenhagen Fælles Fødevaresatsning”.
Indsatsens formål er at understøtte vækst i produktivitet og omsætning hos
eksisterende fødevarevirksomheder, der arbejder med produktion og
afsætning af kvalitetsfødevarer. Derfor blev der annonceret efter ideforslag på
indsatser, der understøtter kommercielt relevante samarbejder,
specialiseringer, skalering af produktion, distribution, certificering, mærkning
og eksport af kvalitetsfødevarer fra Greater Copenhagen.
I vurderingskriterierne for annonceringen har der blandt andet været fokus på,
at der lægges vægt på antal af tilsagn fra virksomheder fra Region Sjælland og i
Greater Copenhagen geografien.
Deadline for indsendelse af idebeskrivelser var den 26. oktober 2015. Region
Sjælland modtog ni idebeskrivelser. Administrationen har på baggrund af
annonceringens vurderingskriterier og loven om erhvervsfremme fortaget en
screening af idebeskrivelserne, hvor fem af de ni blev godkendt til at udarbejde
projektansøgning med deadline den 11. januar 2016. En enkelt ansøger har
frem til ansøgningsdeadline valgt at trække sig, mens fire har indsendt endelig
ansøgning om tilskud.
De fire ansøgere er:
• Nordisk Center for Lokale Fødevarer
• Væksthus Sjælland
• Smagen af Danmark
• Erhvervsakademi Sjælland
Det indstilles, at Vækstforum Sjælland medfinansierer Nordisk Center for
Lokale Fødevarers projekt ”Kvalitetsprodukter fra Greater Copenhagen som
bæredygtig forretning” med op til 3 mio. kr. De tre øvrige projektforslag
indstilles til afslag.
Gennemgang af Nordisk Center for Lokale Fødevarers projekt
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Projektoplysninger
Projektets navn: Kvalitetsprodukter fra Greater Copenhagen som bæredygtig
forretning
Projektperiode: 1. maj 2016 – 1. november 2018
Formål, målgruppe og partnere
Fokus er på at understøtte vækst i produktivitet, omsætning og beskæftigelse
hos eksisterende fødevarevirksomheder der arbejder med produktion,
forarbejdning og afsætning af kvalitetsfødevarer.
Målgruppen er etablerede virksomheder (min 1. år på markedet), der
producerer, distribuerer og handler med kvalitetsfødevarer inden for Greater
Copenhagen-geografien. Den værende primærproduktion, forarbejdning,
grossistled, foodservice og restaurationserhverv.
Nordisk Center for Lokale Fødevarer er etableret som et partnerskab mellem
de Nordvestsjællandske kommuner Odsherred, Kalundborg og Holbæk. NCLF
er juridsisk forankret i Odsherred Kommune. Samarbejdspartnere i den
ansøgte indsats er: University College Sjælland, Roskilde Universitet, FOOD,
Smaka på Skåne, Kristianstad University. Regional Madkultur Skåne og
Viventes (konsulentvirksomhed der arbejder med mindre
fødevarevirksomheder).
Forventede resultater og effekter (revideret udgave)
Hovedaktiviteter
1.Forretningsudvikling
baseret på
virksomhedsbehov og
forbrugerefterspørgsel
1.a. Forretningsudvikling og
innovation
1.b Værdikædeinnovation, cocreation og mulighed for
kvalitetsmærkning
1.c Gastronomien som
vækstmotor
1.d Styrkepositioner

2.Kompetenceudvikling
og videndeling
2.a Vidensdeling og netværk
om logistik
2.b Kompetenceudvikling via
oplevelser
2.c Forbrugermotivation nu og
i fremtiden (trends)

Resultater
4 praksisnære workshops og
mindst 40 virksomheder har
deltaget i forløb om
forretningsudvikling

Effekter på kort og på langt sigt
På kort sigt
Mindst 30 virksomheder
tilkendegiver at deltagelsen har
skabt værdi.

4 nye
værdikædesamarbejder.

Etablering af co-creation
samarbejder = min. 2 nye
madprodukter el. lign.

Forskningsbaseret analyse af
styrkepositioner

Min. 1 netværksmøde med
potentiel
distributionsvirksomhed
Undersøgelse af
forbrugertrends.
Undersøgelsesrapport og
resultatformidling.

På lang sigt
Mindst 10 virksomheder
tilkendegiver at deltagelsen har
skabt værdi i form af øget
omsætning eller beskæftigelse.
Min. 20% af virksomhederne, der
har deltaget i
virksomhedssamarbejder og
netværksdannelse har oplevet øget
vækst.
På kort sigt
Min. 1 forsøg på konkret
netværksdannelse eller
distributionsvirksomhed
Min. 50 virksomheder har kendskab
til undersøgelsen om
forbrugstrends.
På lang sigt
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Min 5. virksomheder har overvejet
at benytte et netværk.
Min. 10 virksomheder har brugt
undersøgelsens resultater til at få en
bedre markedsposition.
3. Markedsadgang
3.a Potentielle salgskanaler –
detail, HORECA, kantiner og
storkøkkener
3.b Kobling mellem by og land
- Tematiserede
langbordsmiddage
3.c Internationalisering og
eksport

Workshops og matchmaking
mellem enkelt-producenter

og aftagere. Min. 1
workshop og min. 5
enkelt-matchmaking.

På kort sigt
Min. 5 producenter og min. 5
aftagere siger de har fået en bedre
fast relation.
På lang sigt
Min. 5 producenter siger at de har
fået et øget afsætning til detail,
HORECA mm.

Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

Medfinansiering indstillet via
Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Egen medfinansiering

3.000.000 kr.

50 %

Anden medfinansiering

1.725.000 kr.

Ca. 29 %

Samlet finansiering

5.950.000 kr.

100%

1.225.000 kr.
Ca. 21 %

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at projektets aktiviteter opfylder de
udvælgelseskriterier, der stilles i annonceringsmaterialet. Desuden deltager
kerneaktører fra hele Greater Copenhagen-geografien (Sjælland, Hovedstaden
og Skåne). Endelig kan det nævnes, at projektets aktørkreds er solidt forankret
i Region Sjællands geografi.
Hovedparten af projektets aktiviteter er støtteberettiget jf. Lov om
erhvervsfremme. Dog vurderer administrationen, at flere aktiviteter inden for
de tre hovedaktiviteter ligger i en gråzone i forhold til at være
konkurrenceforvridende. Administrationen vil indgå i en dialog med Nordisk
Center for Lokale Fødevarer om at sikre, at der ikke er fx rådgivnings- eller
kompetenceudviklingsaktiviteter, som skal konkurrenceudsættes. Endvidere
vil administrationen vurdere, hvorvidt der er et overlap mellem aktiviteter i
nærværende projekt og Greater Copenhagen Food Innovation. Således
forudsættes det, at der skal ske enkelte justeringer af de planlagte aktiviteter.
Administrationen vurderer, at projektets økonomiske rammer er på plads i
forhold til gennemførsel af de aktiviteter, der fremgår af projektbeskrivelsen.
Dog vil administrationen bede om et nyt budget, justeret på baggrund af
ovennævnte justering af aktiviteterne.
Vurdering ud fra udvælgelseskriterier for annoncering
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1. Er der anden finansiel støtte?
Projektet forventes udviklet i en kaskademodel, hvor aktiviteter og
indsatser videreudvikles i takt med, at yderligere finansiering opnås.
Ansøger skal frem mod endelig ansøgning justere og dokumentere
budgettet i henhold til administrationens bemærkninger.
Samarbejdspartnere deltager med medfinansiering (tid).
2. Indfries mange resultat- og effektmål?
Ja. Der er beskrevet kvalificerede og kvantitative resultat- og effektmål, der
harmonerer med annonceringen.
3. Har aktiviteter fokus på produktivitet og omsætning hos virksomheder?
Ja, via tværregionale samarbejder og udviklingsforløb er målsætningen at
udvikle produkter, forretning, styrke specialisering inden for regionale
styrkepositioner og øge markedsadgang og salg hos deltagende
virksomheder.
4. Deltager DK og SE aktører?
Der er stor opbakning og konkret deltagelse i aktiviteterne fra danske og
svenske aktører og virksomheder fra Greater Copenhagen-samarbejdet.
Både organisationer og partnere inden for udvikling, uddannelse og
forskning samt det offentlige er repræsenteret.
5. Deltager etablerede fødevareproducenter fra Regionen?
Ja, der er vedlagt en interessetilkendegivelser fra en række
fødevareproducenter i Region Sjælland.
6. Kan leadpartner styre udviklingsprojekter?
Nordisk Center for Lokale Fødevarer er et nyetableret center for lokale
fødevareproducenter med tre kommuner, Odsherred, Holbæk og
Kalundborg, som partnere. I centrerets daglige ledelse indgår personer med
erfaring i projektledelse og administration af udviklingsprojekter i Region
Sjælland. Dertil er der erfaring med styring af EU-projekter i
partnerkredsen.
Følgende materiale er vedlagt:
• Annonceringsmaterialet
• Administrationens vurdering af ansøgningerne
• Projektansøgning samt effektkæder fra:
o Nordisk Center for lokale fødevarer
o Væksthus Sjælland
o Smagen af Danmark
o Erhvervsakademi Sjælland
Økonomi
Vækstforum Sjælland har afsat 3 mio. kr. i regionale erhvervsudviklingsmidler
til at støtte et eller flere projekter inden for annonceringen. Midlerne fungerer
som gearing til projekter, der også modtager tilskud fra eksempelvis partnere i
Greater Copenhagen-samarbejdet eller nationale eller europæiske
tilskudsprogrammer. Det forventes, at minimum 50% af projektets samlede
finansiering skal komme fra anden part end Region Sjælland.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til 3 mio. kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Nordisk Center for
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Lokale Fødevarers projekt: Kvalitetsprodukter fra Greater
Copenhagen som bæredygtig forretning.
2. Administrationen tildeles bemyndigelse til at færdiggøre ansøgningen
fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer inden for det afsatte tilskud på
op til 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
3. Der gives afslag til ansøgningen fra Væksthus Sjælland. Afslaget gives
på baggrund af følgende vurdering:
• Dele af projektaktiviteterne er ikke støtteberettiget jf. Lov om
Erhvervsfremme
• Usikkerhed omkring projektets økonomiske bæredygtighed.
4. Der gives afslag til ansøgningen fra Smagen af Danmark. Afslaget gives
på baggrund af følgende vurdering:
• Dele af projektaktiviteterne er ikke støtteberettiget jf. Lov om
Erhvervsfremme
• Usikkerhed omkring projektets økonomiske bæredygtighed.
5. Der gives afslag til ansøgningen fra Erhvervsakademi Sjælland.
Afslaget gives på baggrund af følgende vurdering:
• Projektet vurderes at have en lav effekt.
Sagen afgøres af Vækstforum og Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 11
Indstillingen blev tiltrådt og anbefales over for Regionsrådet.
Hans Ole Drost, Ulla Skaarup, Camilla Wagn, Hanne Leth Andersen og Jim Stjerne
Hansen erklærede sig inhabile under pkt. 11.
Vækstforum var ikke beslutningsdygtige under punktet, hvorfor at sagen sendes i
skriftlig høring med anbefaling om, at indstillingen tiltrædes.
John Brædder var fraværende under punktet.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:
- Annonceringsmateriale
- Administrationens vurdering af ansøgningerne
- NCLF ansøgning
- NCLF effektkædeskema
- Væksthus Sjælland ansøgning
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- Væksthus Sjælland effektkædeskema
- Smagen af Danmark ansøgning
- Smagen af Danmark effektkædeskema
- Erhvervsakademi Sjælland ansøgning + effektkædeskema
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12. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2896522

Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Orientering om eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
Det fremgår af regeringsgrundlaget, at ”Regeringen vil gennemføre et eftersyn
af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne”. Eftersynet
har til formål at kortlægge og evaluere organiseringen og indholdet af den
samlede erhvervsfremmeindsats på tværs af den offentlige sektor.
Erhvervsfremmeindsatsen defineres her som alle de virksomhedsrettede
indsatser i såvel erhvervs-, investerings- og innovationsfremmesystemerne,
der varetages i kommuner, regioner og stat.
Der er nu nedsat en tværministeriel styregruppe samt en arbejdsgruppe med
deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og
Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Finansminister (formand).
Skatteministeriet, KL og Danske Regioner inddrages i arbejdsgruppen,
ligesom relevante ressortministerier også kan inddrages efter behov.
Vækstforumsekretariatet deltager i arbejdsgruppen.
Eftersynet forventes forelagt Økonomiudvalget primo maj 2016.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 12
Sagen blev forelagt.
Per Bennetsen orienterede om en mulig kommende konference, der tænkes afholdt i
et samarbejde mellem KKR Sjælland, RAR Sjælland og Vækstforum med temaet
flygtninge.
Hanne Leth Andersen orienterede om, af Uddannelses- og Forskningsministeriet i
resultatkontrakten med RUC har fået indskrevet, at de skal fokusere på det regionale
niveau.
Camilla Wang orienterede om, at UCSJ d. 1. februar 2016 har sendt en ansøgning til
Uddannelses- og Forskningsministeriet om udbudsretten til en diplomuddannelse i
Kalundborg.
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John Brædder var fraværende under punktet.
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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13. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland
Brevid: 2896523
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016, pkt. 13
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Mette Touborg, Lejre Kommune, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Anders
Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Dorthe Hansen, Håndværksrådet,
Christina Cohr, FTF og Akademikerne, Astrid Dahl , Viden- og
uddannelsesinst. og Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Intet.
John Brædder var fraværende under punktet.
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