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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2981321

Temaet for Vækstforums møde er vækstaftaler. Således fremlægges de
endelige forslag til vækstaftaler til godkendelse.
Mødet holdes i tidsrummet kl. 14-16 i Regionsrådssalen. Der er mulighed for
afholdelse af formøder kl. 13-14.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Vækstaftaler 2017-2019
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2983661

Resume
Vækstforum besluttede på deres møde den 18. maj 2016 at igangsætte
forhandlinger med Væksthus Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) og Copenhagen Capacity, der er de respektive leadpartnerne bag de
tre vækstaftaleforslag. Forhandlingerne er afsluttet, og de endelige
vækstaftaleforslag foreligger med henblik på godkendelse.
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 18. maj 2016 blev de fem modtagne forslag til
vækstaftaler drøftet. Vækstforum besluttede, at der skulle optages
forhandlinger med Væksthus Sjælland om Vækstaftale 1, DTU om Vækstaftale
2 og Copenhagen Capacity om Vækstaftale 3.
Administrationen optog forhandlinger med de tre leadpartnere med
udgangspunkt i indstillingerne fra Vækstforum.
Vækstaftale 1
I forhold til Vækstaftale 1 med fokus på Udnyttelse af det regionale
vækstpotentiale, indstillede Vækstforum, at der frem mod den endelige
godkendelse skulle mere fokus på opgaveløsning frem for koordinering internt
i konsortiet. Endvidere skal konsortiets størrelse tages op, herunder om et
mindre konsortium med underleverandøraftaler vil være mere effektivt.
Herudover var der i forhandlingerne et ønske fra administrationen om at
styrke resultatskabelse omkring aftalens målgruppe (SMV’er).
Resultatet af forhandlingerne er, at der er etableret et mindre konsortium
bestående af Væksthus Sjælland, CLEAN og Agro Business Park, som udgør
aftalens økonomiske partnere. Der er overført ressourcer fra koordinering til
virksomhedsrettet aktiviteter. Endelig er der et større fokus på aktiviteter for
SMV’er, som ligeledes viser sig i de resultater og effekter, som indsatsen skal
give. Se vedlagte aftaleforslag.
Vækstaftale 2
I forhold til Vækstaftale 2 med fokus på viden som vækstgenerator i Region
Sjælland, indstillede Vækstforum, at der frem mod den endelige godkendelse
skulle mere fokus på de opsatte måltal, så der sikres maksimalt effekt af
vækstaftalen. Herudover var der i forhandlingerne et ønske fra
administrationens side om, at Vækstaftalen rettede sig mod de fire
fokusbrancher, som indgår i den regionale vækst- og udviklingsstrategi
(ReVUS).
Resultatet af forhandlingerne er, at antallet af innovationssamarbejder er øget
og at resultatmålene inden for innovation er skærpet. Herudover er
aktiviteterne i vækstaftalen primært rettet mod de fire fokus brancher. Se
vedlagte aftaleforslag.
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Vækstaftale 3
I forhold til Vækstaftale 3 med fokus på Tiltrækning af udenlandske
investeringer, indstillede Vækstforum, at der frem mod endelig godkendelse
skulle arbejdes for, at sammenhængen til Greater Copenhagen tydeliggøres.
Herudover var der i forhandlingerne et ønske fra administrationens side om at
undersøge muligheden for at øge resultatmålene samt at fokusere aftalen
yderligere mod ReVUS.
Resultatet er forhandlingerne er, at målet for antallet af investeringer er steget,
og at der er en direkte sammenhæng mellem fokusbrancher i ReVUS og ingen
særlig Kina indsats. Se vedlagte aftaleforslag.
Hvis Vækstforum godkender forslag til de tre Vækstaftaler, forhandles der
videre med de tre Vækstaftaler om indgåelse af kontrakter. Kontrakter kan
indgås, når Vækstforum har godkendt detaljeret handlingsplaner for de tre
Vækstaftaler på deres møde den 5. september 2016.
Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at der er enkelte passager, der skal justeres i
vækstaftaleforslag 1 med Væksthus Sjælland som leadpartner, men at forslaget
på det foreliggende grundlag kan godkendes med det forbehold, at Væksthus
Sjælland justerer vækstaftaleforslaget til på baggrund af administrationens
bemærkninger.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum godkender forslag til Vækstaftale 1 med Væksthus
Sjælland som leadpartner.
2. Vækstforum godkender forslag til Vækstaftale 2 med DTU som
leadpartner.
3. Vækstforum godkender forslag til Vækstaftale 3 med Copenhagen
Capacity som leadpartner.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 2:
- Vækstaftale 1
- Vækstaftale 2
- Vækstaftale 3
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3. Femern Bælt aktiviteter fremadrettet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2973730

Resume
Vækstforum besluttede på deres møde d. 18. maj 2016, at der skulle
forelægges et oplæg til den fremadrettede interessevaretagelse omkring
Femern Bælt m.v. for 2017 og frem. I nedenstående beskrives opgaven, der
skal løses i den forbindelse, herunder organisering og økonomisk ramme for
arbejdet.
Sagsfremstilling
Udviklingen af den nære Femern Bælt geografi og den bredere Femern
korridor står centralt i den regionale udviklingsindsats. Regionsrådet har stor
fokus på, at anlægsbyggeriet både før og efter færdiggørelse skal medvirke til
et løft i kompetencer, beskæftigelse og vækst i hele regionen.
Den regionale udvikling i og omkring Femern Bælt understøttes gennem en
række initiativer igangsat i regi af Vækstforum Sjælland, herunder Vækstaftale
2, hvor Femern Belt Development er leadpartner. Denne aftale udløber ved
udgangen af 2016.
Afsættet for denne sag er, hvordan de regionale udviklingsopgaver i og
omkring Femern Bælt, der ikke allerede løftes af andre parter, bedst vil kunne
løses fremadrettet.
Opgaverne
Med afsæt i de allerede igangsatte og planlagte indsatser, samt en sondering i
foråret 2016 blandt en række centrale nationale, regionale og lokale
interessenter i forhold til udviklingen i og omkring Femern Bælt vurderes det,
at der er behov for at få løst følgende Femern Bælt relaterede opgaver:

a)
b)
c)
d)

Interessevaretagelse i Nordtyskland
Information og interessevaretagelse i Danmark
Femern Bælt Komitéen
Erhvervsrettede aktiviteter i nærområdet

Ad 1) Der er behov for en interessevaretagelse i Nordtyskland frem mod, at
den tyske myndighedsgodkendelse foreligger, og der har været en eventuel
retlig prøvelse af godkendelsen. Der er ikke tale om klassisk lobbyarbejde men
mere om at vise den positive vinkel fra dansk side og de positive muligheder,
som vil opstå i kølvandet på den faste forbindelser.
Ad 2) Der eksisterer også et informationsbehov på dansk side til relevante
interessenter, der dog forventes mindre omfattende end interessevaretagelsen
i Nordtyskland.
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Ad 3) Femern Bælt Komiteen skal have en stærkere lokal forankring på
Lolland, hvorfor at sekretariatsbetjeningen af komitéen bør flyttes fra
regionen.
Ad 4) Dertil kommer et behov for, at virksomheder i den nære og regionale
geografi animeres til at se de kommercielle muligheder, der ligger i Femern
byggeriet, og også fremadrettet vil være i stand til at byde ind på Femern
relaterede opgaver. Endelig er det blevet påpeget, at byggeriet af den faste
forbindelse også gerne skal medvirke til at styrke den viden og de kompetencer
der allerede er i det eksisterende erhvervsfremmesystem. Der eksisterer derfor
en opgave med at henvise virksomheder, som er interesseret i Femern Bælt
byggeriet til de konsortier, der står for byggeprojektet, eller til det eksisterende
erhvervsfremmesystem.
Organisering, økonomi og kontraktform
Femern Belt Development har en viden og et netværk, som gør det relevant, at
de løser opgaverne i den lokale geografi, der kan supplere de opgaver, der løses
på henholdsvis tværregionalt, nationalt og internationalt niveau.
Det foreslås derfor, at Femern Belt Development løser opgaven i den lokale
geografi, og Femern Belt Development finansieres via en medlemsskabsmodel,
så der sikres én klar opdragsgiver.
Konkret kan det ske ved, at Region Sjælland melder sig ind i Femern Belt
Development og betaler et årligt beløb i kontingent. Forudsætningen for at
kunne udløse årligt kontingent er, at bestyrelsen har en vedtaget
handlingsplan for året, som beskriver løsningen af de relevante regionale
opgaver, samt at der efterfølgende fremsendes et godkendt regnskab for
fonden.
Der aftales en indmeldelse for en to-årig periode (2017 og 2018), det vil sige,
indtil der forventeligt foreligger en tysk myndighedsgodkendelse.
FORSLAG til økonomi (i mio. kr.)



Interessevaretagelse Tyskland
Femern Bælt komiteen

1,2




Information i Danmark
Erhvervsrettede aktiviteter i nærområdet

1,2

Total i henholdsvis 2017 og 2018

2,4

Se vedlagte bilag for uddybning af opgaver, organisering og finansiering.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Formanden indstiller, at:

1) Vækstforum godkender opgaven, som beskrevet.
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2) Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilliges 2,4 mio. kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler til opgaven i henholdsvis
2017 og 2018.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 3:
- Femern beslutningsoplæg
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4. Vækstpartnerskabsaftale 2016
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2972085

Resume
Regeringen indgår årligt en vækstpartnerskabsaftale med hvert
Vækstforum, som fastlægger fælles indsatsområder. Administrationen
foreslår i år, at der ses på tre udfordringer, hvor det vurderes, at staten kan
spille en aktiv rolle. Udfordringerne imødegås af et eller flere konkrete
initiativer. Det foreslås, at to af udfordringerne dagsordenssættes i
samarbejde med Region Hovedstaden i regi af Greater Copenhagen.
Sagsfremstilling
Region Sjællands Vækstforum skal i lighed med tidligere år indgå en
vækstpartnerskabsaftale med Regeringen. I aftalen for 2015 var der i alt 25
forslag i aftalen. Erfaringen er, at så mange initiativer giver en spredt effekt og
dermed ikke bliver dagsordenssættende.
Derfor er der formuleret tre forslag til udfordringer, som aftalen skal være med
til at løse gennem konkrete initiativer, hvor staten kan spille en væsentlig rolle.
Det foreslås, at Vækstforum Sjælland søger et samarbejde med de øvrige
regioner omkring udvalgte udfordringer – og med Region Hovedstaden i regi
af Greater Copenhagen omkring to af temaerne.
Nedenfor opridses forslag til de udfordringer, Vækstforum Sjælland med
fordel kan indgå i et partnerskab med staten om at løse. Under hver
udfordring foreslås et eller flere konkrete initiativer.
Greater Copenhagen-samarbejdet – Vækstforum Sjælland og Hovedstaden
Udfordring: Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en barriere for væksten
og livskvalitet i hele metropolregionen.
 Initiativ: Indførelsen af karakterkravet på 2 i dansk og matematik på
erhvervsuddannelserne har betydet, at unge over 22 år stort set er
fraværende. Der er brug for at ligestille uddannelsesinstitutioners
muligheder for at udbyde for-kurser, så flest muligt unge får mulighed for
at tage en uddannelse.
 Initiativ: Akademikere skaber innovation og øger væksten i
virksomhederne. Der er mange ledige akademikere i København, mens
virksomheder uden for København har vanskeligt ved at tiltrække
akademiske medarbejdere. Derfor kan de to regioner støtte regeringens
landdistriktsvækstpilotordning, der giver mulighed for støtte til ansættelse
af akademikere i små- og mellemstore virksomheder.
Udfordring: Greater Copenhagen udgør ét arbejdsmarked – men der findes
ingen samlet strategi, der sikrer en fælles udvikling af arbejdsmarkedet.
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Initiativ: Der er er behov for at udviklet en samlet, visionær strategi for den
fysiske udvikling af metropolregionen – både den fysiske og den digitale
infrastruktur – som understøtter vækst og udvikling i alle dele af regionen.

Vækstforum Sjælland
Udfordring: Udflytningen af statslige arbejdspladser til Region Sjælland er
igangsat for at understøtte væksten i hele Danmark. Der er derfor brug for
initiativer, der sikrer, at potentialet forløses.
 Initiativ: Der er behov for at sikre et samarbejde mellem stat, region og
kommuner om at oprette faglige miljøer omkring de statslige institutioner
– fx virksomhedsnetværk, der kan være underleverandører til de statslige
institutioner.
 Initiativ: En ingeniøruddannelse i Kalundborg giver mulighed for at skabe
et regionalt, bioteknologisk kraftcenter, der tiltrækker studerende,
vidensinstitutioner og virksomheder. Staten og regionen kan samarbejde
om at skabe en tæt sammenhæng mellem de statslige innovationsnetværk
og ingeniøruddannelsen – fx ved at flytte netværkene fra Hovedstaden til
Kalundborg.
Da vi er i den indledende fase, kan der dukke nye temaer op, som Vækstforum
kan godkende på mødet i september 2016.
For alle initiativerne gælder det, at Region Sjælland vil spille en proaktiv rolle i
udformningen og eksekveringen, således at de kommer Region Sjællands
erhvervsliv mest muligt til gavn.
Den videre proces
Administrationen arbejder videre med at beskrive temaerne og at sikre en
fælles forståelse med de andre regioner.
Vækstforum Sjælland godkender på deres møde i september 2016 et udkast til
Vækstpartnerskabsaftalen, som danner grundlag for forhandlingen med
Erhvervs- og Vækstministeren. På Vækstforums møde i september vil der
endvidere blive udpeget en forhandlingsdelegation til mødet med ministeren.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender temaerne.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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5. Frie midler
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2972589

Resume
På Vækstforums møde d. 18. maj 2016 blev det besluttet, at der skulle
foreligge et forslag på Vækstforums møde d. 23. juni 2016 til udmøntning af
de 8 mio. kr., der endnu ikke er disponeret for 2016. Ud fra Vækstforums
anbefalinger er der i nedenstående givet et forslag til denne disponering.
Sagsfremstilling
Af økonomioversigten fremgår det, at der er 8.001.734 kr. i 2016, der endnu
ikke er disponeret. Da Investeringsplanen 2015-2016 blev vedtaget, blev alle
midlerne ikke disponeret på forhånd, idet der også skulle være plads til bl.a.
den nytilkomne idé og til statslige projekter, der kræver regional
medfinansiering. Det er disse midler, der nu skal disponeres.
Midlerne skal disponeres således, at de ligger inden for rammerne af den
regionale vækst- og udviklingsstrategi. Med det in mente og ud fra
Vækstforums dialog på deres møde d. 18. maj, ligges der op til følgende
forslag:
1. Internationale markedsføringskampagner
Der afsættes op til 2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
til internationale markedsføringskampagner under Greater
Copenhagen-samarbejdet. Bestyrelsen i Greater Copenhagen & Skåne
Committee har godkendt forslag om etablering af en digital
kampagneplatform inkl. en finansiering fra komiteens budget for en 3årsperiode. Platformen skal bruges til at søsætte internationale
kampagner fremover.
De enkelte kampagner finansieres separat. De to første kampagner i
2016 finansieres af Copenhagen Capacity inden for rammen af deres
resultatkontrakt med Region Hovedstaden. De følgende kampagner
skal udvikles og finansieres. Der lægges op til delvis brugerfinansiering
fra relevante virksomheder og organisationer og delvist
medfinansiering fra parterne i Greater Copenhagen. Det estimerede
beløb pr. kampagne er 700.000 kr. Det vil variere, hvor relevante de
enkelte kampagner er for Region Sjælland, og dermed hvor mange
midler, der skal bevilges.
Der er allerede afsat 2 mio. kr. til initiativer under Greater Copenhagen
via Regionsrådets budget for 2016. Der skal tages stilling til, om disse
midler skal anvendes til markedsføringskampagner eller til andre
formål.
Ud af de midler, der afsættes til international
markedsføringskampagner, reserveres 1 mio. kr. til en kampagne rettet
mod Femern Bælt-forbindelsen.
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2. Rekvirere dimittender til SMV’er
Det afsættes op til 1,6 mio. kr. til, at der skabes et miljø, hvor det gøres
attraktivt for en større gruppe af SMV’ere at rekvirere dimittender på
en særlig ordning, der giver dem mulighed for at få løst opgaver inden
for f.eks. økonomi, CSR, HR, markedsføring, branding, sprog,
kommunikation, logistik, workflows mm.
På den måde har SMV’erne mulighed for at benytte dimittendernes
viden og kompetence på ’konsulentbasis’, og forpligter sig således ikke
til at ansætte en medarbejder fuldtid.
I takt med at opgaverne løses, opbygger dimittenderne viden om
virksomhederne og deres kerneområder og om egne kompetencer. De
opbygger hver for sig specialviden og ekspertise, således at de kan
levere en mere og mere kvalificeret indsats i de virksomheder, de
samarbejder med. Indimellem rekrutteres nogle af medarbejderne af
virksomheder, og der må ansættes nye dimittender i satellitten.
En vigtig del af indsatsen vil bestå i at skabe incitamenter for samspil
hos de to målgrupper. Vi vil derfor formidle til dimittenderne, at det er
lukrativt, inspirerende og karrierefremmende at blive ansat i en SMV,
fordi udviklingspotentialet er så meget større end i de store
virksomheder. Potentialet for udvikling og indflydelse i en SMV er
betydeligt større, og tilsvarende større er SMV’ens potentiale for at
udvikle sig, hvis man sammenligner med den store veletablerede
virksomhed.
3. Nye metoder til opkvalificering af håndværksvirksomheder
Der afsættes 400.000 kr. til at nytænke metoder og partnerskaber ift.
at få håndværksvirksomheder i SMV segmentet til at opkvalificere
medarbejderne eller nytænke deres opgaveløsninger med henblik på at
skabe mere vækst i virksomheden.
Som opfølgning på Cowi rapporten (De arbejdsmarkedsmæssige
konsekvenser af store offentlige anlægsbyggerier i Region Sjælland,
2015), som blev i udarbejdet i Quickstart regi, igangsættes en indsats
især over for brancher, som Cowi rapporten peger ud, som brancher
hvor der i særlig grad er problemer med at skaffe kvalificeret
arbejdskraft.
Indsatsen foreslås gennemført i udvalgte byer i Vestsjællandsområdet,
hvor håndværksrådet har velfungerende lokalforeninger, som vil være
afsættet for indsatsen. Derudover inddrages VEU Center Vestsjælland
samt den lokale erhvervsservice. Hvis det viser sig relevant, inddrages
innovationsnetværk og GTS’er også i initiativet.
I miniprojektet, som vil fokusere med afsæt i det opsøgende
virksomhedsarbejde, vil der blive anvendt anerkendte og velafprøvede
metoder til vurdering af ”kompetencebalancen” i de udvalgte
virksomheder.
4. Interregprojekt
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Der afsættes op til 3 mio. kr. til en ansøgning til Interreg 5A
programmet Deutschland-Danmark om et projekt for bioteknologiske
virksomheder og relevante vidensinstitutioner. CAPNOVA er ansøger,
og de 3 mio. kr. går til projektledelse af projektet.
Projektmodellen tager udgangspunkt i erfaringerne fra
vækstforumprojekt Biopro, hvor der identificeres problemstillinger i
produktionen hos en række store virksomheder, som efterfølgende
løses af eksisterende eller nye innovative SMV’er gennem udvikling af
nye produkter.
Projektet forberedes med CAPNOVA som projektleder samt
vidensinstitutionerne DTU og Fachhochschule Lübeck i
partnerkredsen. Der føres yderligere dialog med Syddansk Universitet
og Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein om deltagelse.
På virksomhedssiden forventes deltagelse fra minimum fem store
virksomheder, herunder CP Kelco (i både DE og DK), Niederegger
(DE), Novo Nordisk (DK), Novozymes (DK) og Chr. Hansen (DK).
Herudover deltager minimum 10 allerede identificerede mindre
virksomheder, som udviklere af løsninger til de store virksomheder.
De kortsigtede effekter vil indebære at 6-8 eksisterende SMV’er
udvikler nye produkter samt at 2-4 nye SMV’er skabes. De langsigtede
effekter vil indebære 80-150 nye arbejdspladser 3-4 år efter
projektafslutning. Projektets samlede budget er på ca. 62 mio. kr.
hvoraf ca. 37 mio. kr. finansieres via Interreg midler og ca. 25 mio. er
medfinansiering delt mellem SMV’er, universiteter og CAPNOVA.
5. Støtte til tiltrækning af FoodNexus
Der afsættes op til 1 mio. kr. til at støtte den europæiske organisation
FoodNexus i deres bestræbelser på at blive udpeget som FoodKIC.
Beslutningen om, hvem der udpeges som FoodKIC træffes i november
2016.
Europakommissionen satser massivt på fødevareinnovation med et
FoodKIC – et initiativ, som over 7 år skal skabe innovation i den
europæiske fødevaresektor. Initiativet medfinansieres fra EU med op
til 150 mio. € pr. år i syv år.
FoodNexus Nordic er et konsortium, som består af en lang række af de
stærkeste private og offentlige fødevareaktører i Norden. Konsortiets
bestyrelse har bedt om bud fra konsortiets universiteter på, hvem der
vil administrere det nordiske co-locationcente, idet FoodNexus
opererer med 5 co-locationcentre, heraf ét, der får administrativ base
på et universitet i Norden.
Københavns Universitet (KU) er kommet med et stærkt bud, der
forudsætter finansiering fra regionerne på i alt 8 mio. kr. De vil blive
fordelt således: 4 mio. kr. fra Region Midt, 2 mio. kr. fra Region
Hovedstaden, 1 mio. kr. fra Københavns Kommune og 1 mio. kr. fra
Region Sjælland
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Ved at støtte KU’s bud på at være co-locationcenter er Region Sjælland
med til at støtte Food Nexus’ muligheder for at tiltrække FoodKIC’en –
og dermed få mange, store fødevarerelaterede aktiviteter til hele
Danmark.
Og hvis FoodNexus bliver FoodKIC, giver det muligheder for at søge
EU-midler på en rigtig stor skala. Konkret op til 150 mio. € pr. år fordel
på de fem co-location-centre
Ved at medfinansiere CLC co-locationcentret har KU en ekstra
forpligtelse til at varetage de sjællandske virksomheders interesser i
forhold til de projekter, der sættes i gang.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at forslaget til disponeringen af de 8 mio.
kr. godkendes med henblik på, at de endelige projektbeskrivelser forelægges til
godkendelse på Vækstforums møde d. 5. september 2016
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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6. Målrettet erhvervsindsats
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2968768

Resume
Erhvervs- og Vækstministeriet har igangsat en målrettet erhvervsindsats for
at fremme vækst og udvikling i op til tre områder i Danmark præget af
tilbagegang. I Region Sjælland kan seks kommuner komme i betragtning til
at skrive en ansøgning til ministeriet. Vækstforum skal indstille én ansøgning
til indsatsen og har modtaget ét udkast til ansøgning.
Sagsfremstilling
Erhvervs- og Vækstministeriet har igangsat en målrettet erhvervsindsats, for
at fremme vækst og udvikling i tre områder i Danmark præget af tilbagegang.
Ved at samle ressourcer på tværs af stat, region og kommune skal en fælles
handlingsplan og konkrete initiativer understøtte selvbåren lokal
erhvervsudvikling, styrke vækst i private virksomheder og jobskabelse. I
Region Sjælland kan seks kommuner komme i betragtning til den målrettede
erhvervsindsats.
Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde den 18 maj 2016, at de vil
behandle ansøgning(er) fra kommunerne på deres møde den 23. juni 2016.
Samtidig besluttede Vækstforum, at der bevilliges op til 6.000.000 mio. kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvoraf én mio. kr. kommer fra puljen
til udflytning af statslige arbejdspladser. Beløbet, der bevilges, må ikke
overstige det af staten bevilgede beløb, ligesom de midler som stammer fra de
regionale udviklingsmidler skal anvendes inden for rammerne af den regionale
vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Herudover skal der sikres effekt af
midlerne.
Vækstforum har modtaget ét udkast til ansøgning til indsatsen fra Lolland
kommune, Guldborgsund kommune og Vordingborg kommune under
overskriften: Vækstprogram Lolland Falster. Udkastet indeholder bl.a. en
række initiativer til at styrke antallet af vækstvirksomheder, understøtte
udflytningen af statslige arbejdspladser, arbejdskraftens kvalifikationer og et
fleksibelt arbejdsmarked. Se vedlagte ansøgning.
Den endelige ansøgningen om at blive udpeget til den målrettede
erhvervsindsats bliver vurderet på de erhvervsmæssige vigtige kompetencer i
området samt den lokale forankring og ejerskab til indsatsen, herunder
deltagelse af offentlige og private virksomheder. Endelig skal ansøgningen
afspejle, at indsatsen er et supplement til de lokale og regionale indsatser for at
øge væksten, herunder lokale strategier og den regionale vækst- og
udviklingsstrategi. I den videre udvikling af ansøgningen henvises til kravene
til ansøgningen beskrevet af Erhvervs- og Vækstministeriet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
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Forberedelsessekretariatet indstiller, at Lolland kommune, Guldborgsund
kommune og Vordingborg kommuner arbejder videre med ansøgningen med
henblik på at fremlægge en endelig ansøgning for Vækstforum på deres møde
d. 5. september 2016. Vækstforum træffer beslutning om én ansøgning, der
sendes til Erhvervs- og Vækstministeriet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 6:
- udkast til ansøgning
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7. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2973662

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 dagsordenspunkter 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
245.003.715
253.530.529
(inkl. øremærkede
midler +
tilbageløb)
Hidtidige
50.698.266
7.741.799
67.736.137
66.224.257
bevillinger
Øremærkede
5.400.000
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
15.000.000
0
0
mødet 23. juni
2016
Reserverede
4.500.000
40.000.000**
35.000.000**
midler
Ikke disponeret
8.001.734
45.858.201
137.267.578
152.306.272
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.).
**Der er reserveret op til 50 mio. kr. til fremtidig anvendelse til finansielle
instrumenter under strukturfondene (40 mio. kr. f.s.v. angår Regionalfonden o
10 mio. kr. f.s.v. angår Socialfonden).
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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, hvoraf 1 mio. kr. indstilles anvendt på dette møde (jf. egen sag
om ”Målrettet erhvervsindsats”). Der er reserveret midler til annonceringer
under investeringsplan 2015-2016. Der er hidtil bevilget 50.698.266 kr.
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
Der indstilles i alt 15.000.000 kr. af 2017-midlerne på dette møde.
Hermed er der 8.001.734 kr. af 2016-midlerne og 45.858.201 kr. af 2017midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret. Der skal ikke igangsættes
flere annonceringer for 2016-midlerne.
Forslag til disponering af de resterende midler fremgår af egen sag.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud fra
Regionalfonden eller Socialfonden.
Af ovenstående økonomioversigt fremgår det, at der er reserveret 25 mio. kr.
under Socialfonden til kommende indsats vedrørende Social Inklusion, jfr. sag
nr. 7, Vækstforums møde den 9. december 2015. Aktørkredsen er udpeget via
skriftlig høring i Forberedelsessekretariatet, og administrationen er i dialog
med aktørerne med henblik på udarbejdelse af mål 2 ansøgninger.
Administrationen har modtaget udkast til 4 ansøgninger med et samlet max.
tilskudsbeløb på ca. 28 mio. kr.
Disse udkast til ansøgninger skal justeres i større eller mindre omfang, både i
forhold til målgruppen og aktiviteterne, således at de kan forventes godkendt
af Erhvervsstyrelsen. Administrationen arbejder videre sammen med
aktørkredsen med justeringer m.v., hvilket vil bevirke, at egentlig ansøgninger
først forventes klar til Vækstforums møde i september 2016.
Endnu ikke disponerede midler fremgår af økonomioversigten.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Bilag til punkt nr. 7:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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8. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2973108

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Quickstart
Quickstart er en tværgående satsning, som skal bidrage til at skabe maksimal
vækst og beskæftigelse i Region Sjælland i forbindelse med de store byggerier i
Region Sjælland nu og i de kommende år.
Quickstart er en paraply indsats, som udover at igangsætte selvstændige
aktiviteter også skaber sammenhæng til aktiviteter, som gennemføres i
ordinært regi i fx kommuner og på uddannelsesinstitutioner. Som vedlagte
bilag viser, er der nu igangsat en lang række projekter og indsatser, som
understøtter Quickstart målene, både virksomhedsrettede projekter for byggeog anlægsvirksomheder, projekter og indsatser på uddannelsesområdet og
indsatser og projekter med fokus på opkvalificering af ufaglærte ledige.
Samtidig viser statusopgørelsen på de overordnede målsætninger for
Quickstart, som også er vedlagt, at der er god fremdrift i målopfyldelsen.
Blandt andet har en stor andel af de regionale virksomheder opgaver på de
større offentlige byggerier i Region Sjælland. Andelen af regionale
virksomheder på igangværende og afsluttede byggerier ligger således på 50
pct. Altså markant over måltallet på 35%.
På styregruppemødet for Quickstart 10. maj 2016 besluttede styregruppen
derfor, at den overordnede styring af indsatsen nu kan overgå til og varetages i
Vækstforum, hvor parterne bag Quickstart alle er repræsenteret. Der er fortsat
stor fokus på det koordinerede samarbejde, og fremover vil den tværgående
koordinationsgruppe drive indsatsen videre med afrapportering til
Vækstforum, samt de øvrige parter bag Quickstart. Den tværgående
koordinationsgruppe vil også fremadrettet varetage en særlig og vigtig rolle i at
synliggøre Quickstart og resultaterne af indsatsen bl.a. gennem nyhedsbrevet
for Quickstart.
Styregruppen omdannes i stedet til et dialogforum med mødeaktivitet én gang
årligt med henblik på at drøfte de respektive organisationers understøttelse af
Quickstarts overordnede målsætninger.
Opfølgning på status for målsætningerne vil ske løbende.
Scale-up Denmark
Det landsdækkende initiativ Scale-up Denmark (tidligere Team Vækst
Danmark) blev godkendt af Regionsrådet d. 4. februar 2016 efter indstilling fra
Vækstforum. Via samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Kammeradvokaten er
der udviklet en model for udbud med henblik på, at professionelle operatører
kan drive initiativet.
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Region Midtjylland forestår udbudsforretningen og vil efter rådgivning fra den
nedsatte administrative følgegruppe udvælge de operatører, som skal drive
faciliteterne.
Ved tilbudsfristens udløb 2. juni 2016 er der modtaget tilbud på alle delaftaler
undtagen specialiseringen vedr. oplevelsesøkonomi i Region Syddanmark.
Efter indledende behandling i Region Midtjylland forelægges tilbuddene til
evaluering i den administrative følgegruppe d. 22. juni 2016.
I forbindelse med evaluering af tilbuddene vil det blive vurderet, hvorvidt
vækstforaenes betingelser for udbuddet er imødekommet, herunder
Vækstforum Sjællands betingelse om opbakning fra en større regional
virksomhed.
Kontrakter ventes at indgås i løbet af sommeren med henblik på, at
operatørerne kan igangsætte aktiviteter fra august 2016. Yderligere
information om initiativet kan findes på scale-updenmark.com
Projektet MORE
Regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland indgik i 2014 aftale med parter i
Massachusetts om projektet Massachusetts Øresund Life Science Excellence
(MORE). Formålet er at skabe virksomhedssamarbejder mellem henholdsvis
en amerikansk virksomhed og en virksomhed fra de danske/svenske regioner.
Finansieringen fra regionerne er på 12 mio. kr. i perioden 2014-2016, heraf 2,6
mio. kr. fra Region Sjælland. Midler fra Region Sjælland går til projekter i
virksomheder beliggende i Region Sjælland samt til den fælles projektledelse.
Det har været svært at finde sjællandske virksomheder til ordningen. Der
foreligger nu til sidst i projektperioden tre konkrete forslag til
virksomhedssamarbejder med sjællandske virksomheder med ansøgt tilskud
på i alt 1.780.000 kr. De amerikanske virksomheder er imidlertid ikke
beliggende i Massachusetts. Administrationen vurderer, at det vil være
gavnligt for de pågældende virksomheder at indgå samarbejde med de
amerikanske virksomheder, og at det er mindre vigtigt, hvilken del af USA de
kommer fra. Administrationen har derfor meddelt de andre regioner og
operatøren, at Region Sjælland ikke har indsigelser mod operatørernes
indstilling om at støtte projekterne.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Administrationen indstiller, at orienteringen om projektet MORE tages til
efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 8:
- Status Quickstart målsætninger
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9. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2973109
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