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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3037409

Mødet afholdes hos Nomeco. Nomeco, som rykker deres hovedkontor til Køge
i 2018, er en virksomhed, der beskæftiger sig som lægemiddelgrossist. På
mødet vil der være oplæg ved direktør Henrik Kaastrup, der bl.a. vil sige noget
om Nomecos bevæggrunde for at flytte til Køge. Derudover vil der være oplæg
ved teknik- og miljødirektør, Torben Nøhr, fra Køge Kommune om de
erhvervspolitiske tiltag, der sker i Køge.
Mødet holdes i tidsrummet kl. 15-17.30, Borgmester Christiansens Gade 40,
1790 København V (konferencelokalet).
Der er få parkeringspladser på Nomecos domicil, men der skulle være plads
til at parkere på de nærliggende gader.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Mødeplan 2017
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3016899

Resume
Der fremlægges forslag til mødeplan for 2017.
Sagsfremstilling
Dato
7. februar
20. marts
3. maj
22. maj (kl. 14.00) – 24 maj (til om
aftenen)
11. september
6. december

Tid
10-13 i Sorø
10-13 fællesmøde mellem
Vækstforum og Regionsrådet
9-14 Vækstforums årlige
vækstkonference
Studietur
14-17 på en virksomhed
14-17 på en virksomhed

Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen for 2017 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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3. Vækstpartnerskabsaftale 2016
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3015308

Resume
Vækstforum Sjælland har besluttet, at Vækstpartnerskabsaftalen 2016
mellem regeringen og Vækstforum fokuserer på tre udfordringer: At sikre
kvalificeret arbejdskraft, at skabe en sammenhængende metropolregion og
at sikre en succesfuld udflytning af statslige arbejdspladser. De to første
udfordringer løses i samarbejde med Region Hovedstaden. Det foreslås, at
der udpeges en forhandlingsdelegation til mødet med erhvervs- og
vækstministeren.
Sagsfremstilling
Regeringen og Vækstforum Sjælland skal i lighed med tidligere år indgå en
vækstpartnerskabsaftale (den nuværende aftale er fra 2014). Det er en aftale
mellem Vækstforum og regeringen om initiativer, der skaber sammenhæng
mellem den regionale og nationale erhvervspolitik.
Vækstforum godkendte d. 23. juni 2016, at Vækstpartnerskabsaftalen 2016
skal fokusere på tre centrale udfordringer, der kan medvirke til at skabe vækst
og beskæftigelse i Region Sjælland.
Ambitionen er, at regeringen og Vækstforum Sjælland arbejder formaliseret
sammen om, at:
 Sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv,
beskæftigelse og uddannelse
 Skabe en sammenhængende metropolregion
 Sikre succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland
Region Sjælland og Region Hovedstaden udgør et sammenhængende
arbejdsmarked og metropolregion. Derfor godkendte Vækstforum Sjælland, at
de to første udfordringer imødegås sammen med Region Hovedstaden som en
del af Greater Copenhagen-samarbejdet.
Der er udarbejdet tre udfordringspapirer, som er vedlagt. Nedenfor
gennemgås kort de enkelte initiativer i de tre udfordringer.
Udfordring 1: Vækstforum Sjælland, Vækstforum Hovedstaden og Regeringen
skal sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv,
beskæftigelse og uddannelse
Initiativ 1: Flere unge tager en erhvervsuddannelse. Her vil Vækstforum
arbejde for, at VUC (Voksenuddannelsescentrene) og erhvervsskolerne får lige
muligheder for at udbyde opkvalificeringskurser således, at flere unge bliver
rustet til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vækstforum stiller krav om, at
staten justerer lovgivningen, så VUC og erhvervsskolerne har lige muligheder
for at udbyde opkvalificeringskurser, og at eleverne får mulighed for at
modtage SU (statens uddannelsesstøtte), uanset hvor eleverne tager
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opkvalificeringskurserne. Dette kan indtænkes i den kommende
taxameterreform med henblik på, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse.
Derudover vil regionerne gennemføre indsatser i samarbejde med
erhvervsskolerne, der synliggør erhvervsuddannelserne og fordelene ved at
tage en erhvervsuddannelse.
Initiativ 2: Ufaglærte opkvalificeres med vækstkritiske kompetencer
Region Hovedstaden har foreslået at initiativer indgår i den kommende
vækstpartnerskabsaftale. VEU-centrene (Voksen- og efteruddannelsescentre)
skal samarbejde med jobcentre og virksomheder om at opkvalificere ufaglærte
voksne med efterspurgte, vækstkritiske kompetencer.
Vækstforum vil stille krav om, at staten udvikler nye incitamenter til
vidensdeling og samarbejde på tværs af aktørernes resultatkontrakter for
erhverv, beskæftigelse og uddannelse. De nye initiativer skal bygge videre på
allerede etablerede strukturer og planlagte tiltag.
Initiativ 3: Flere højtuddannede ud i regionens små og mellemstore
virksomheder
Region Hovedstaden og Sjælland vil i samarbejde med staten øge antallet af
højtuddannede uden for de store byer i de to regioner bl.a. via
landdistriktsvækstpilotordningen. Vækstforum vil stille krav om, at staten
placerer et antal landdistriktsvækstpiloter i provinsen i Greater Copenhagen.
Udfordring 2: Regeringen, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland
skal arbejde for en sammenhængende metropolregion
Initiativ: I de kommende årtier skaber bl.a. de faste forbindelser til
naboregionerne og et tæt politisk samarbejde en endnu stærkere
sammenhæng i metropolregionen. Der er derfor behov for at udarbejde et sæt
fælles overordnede principper så stat, region, kommuner, uddannelses- og
vidensinstitutioner og erhvervsliv er enige om den overordnede udvikling af
metropolregionen. Der skal være en bred tilgangsvinkel og kan handle om
infrastruktur, kollektiv trafik, vidensinstitutioner og erhvervsudvikling, og det
skal afspejles i kommunale, regionale og statslige politikker og planer.
Vækstforum vil stille krav om, at staten er leadpartner, og at staten er
ansvarlig for gennemførelsen af initiativet.
Udfordring 3: Regeringen og Vækstforum Sjælland sikrer succesfuld flytning
af statslige arbejdspladser
Der sker udflytning af statslige arbejdspladser til seks kommuner og der i juni
2016 udarbejdet vedlagte oversigt over, hvad status for udflytningen af
statslige arbejdspladser er i de enkelte kommuner.
Initiativ 1: Privat vækst via statslige arbejdspladser
Staten, regionen og kommunerne skal sammen med erhvervslivet være med til
at etablere stærke faglige miljøer centreret om de statslige institutioner, der
flytter til regionen.
Initiativ 2: Fremtidige udflytninger styrker Region Sjællands vidensmiljøer
og erhvervsliv
Det foreslås, at staten fortsætter udflytningen af statslige arbejdspladser.
Konkret peger Vækstforum på, at staten sikrer, at der bliver etableret konkrete
samarbejder mellem de relevante statslige innovationsnetværk, så de
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understøtter vidensmiljøet omkring den kommende ingeniøruddannelse og
virksomheder i Kalundborg.
Vækstforums samlede krav til staten
Med afsæt i ovenstående betyder det, at Vækstforum vil stille følgende krav til
staten:
Justere lovgivningen, så VUC og erhvervsskolerne har lige
muligheder for at udbyde opkvalificeringskurser, og at eleverne får
mulighed for at modtage SU uanset, hvor eleverne tager
opkvalificeringskursus
Udvikle nye incitamenter til vidensdeling og samarbejde på tværs af
aktørernes resultatkontrakter for erhverv, beskæftigelse og
uddannelse
Placere et antal landdistriktsvækstpiloter i provinsen i Greater
Copenhagen
Fortsætte udflytningen af statslige arbejdspladser til Region
Sjælland
Sikre, at de statslige innovationsnetværk arbejdes tættere sammen
med den kommende ingeniøruddannelse og erhvervslivet i
Kalundborg
Være leadpartner for et fælles arbejde omkring den overordnede
udviklingen af Greater Copenhagen.
Forhandling mellem regeringen og Vækstforum Sjælland
På baggrund af Forberedelsessekretariatets og Vækstforums kommentarer
konkretiseres udfordringerne og initiativerne frem mod indgåelsen af
vækstpartnerskabsaftalen.
De politiske drøftelser af Vækstpartnerskabsaftalen med ministrene forventes
at finde sted ultimo oktober 2016. Vækstforum skal i den anledning udpege en
forhandlingsdelegation, der kan holde møde med de relevante ministre for at
indgå Vækstpartnerskabsaftalen. Udpegning af forhandlingsdelegationen vil
ske, når temaerne og mødedatoen for forhandlingerne er fastlagt. Vækstforum
udpeger forhandlingsdelegationen via en skriftlig høring.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum godkender, at de tre udfordringspapirer kan
danne baggrund for en vækstpartnerskabsaftale med staten.
2. Vækstforum udpeger en forhandlingsdelegation på op til fem
deltagere til mødet med Erhvervs- og vækstministeren.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 3:
- Bilag kvalificeret arbejdskraft
- Bilag statslige arbejdspladser
- Bilag med status fra de kommunerne om udflytning af statslige arbejdspladser
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- Bilag metropolregion
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4. Knowledge Hub Zealand og
diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3016949

Resume
Forretningsudvalget godkendte på deres møde d. 15. august 2017 et forslag
til, hvordan de 8 mio. kr., der er afsat i budgetaftalen for 2016 til at forberede
et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland, skal bruges. Med
University College Sjællands (UCSJ) godkendelse til at udbyde
diplomingeniøruddannelse i Kalundborg er der lagt op til, at 5 mio. kr. skal
bruges til etablering af Knowledge Hub Zealand, og 3 mio. kr. skal bruges til
UCSJs ekstraordinære aktiviteter knyttet til igangsætning af
diplomingeniøruddannelsen.
Sagsfremstilling
På Regionsrådets møde d. 10. december 2015 blev det besluttet, at der skulle
ydes et tilskud på 8 mio. kr. til Danmarks Tekniske Institut (DTU) for at være
tovholder på et projekt, der kan understøtte og forberede et udbud af
ingeniøruddannelser i Region Sjælland.
I bevillingen blev det endvidere besluttet, at det forudsættes, at øvrige
relevante aktører, dvs. virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner,
herunder UCSJ, EASJ, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, inddrages
af DTU i det videre arbejde.
Herudover blev det besluttet, at den endelige projektbeskrivelse skulle
godkendes af Forretningsudvalget, når partnerskabet var etableret.
Der er nu godkendt en endelig projektbeskrivelse med en samlet bevilling på 8
mio. kr. Projektbeskrivelsen rummer to ansøgninger: En ansøgning om
etablering af Knowledge Hub Zealand, hvortil der søges 5 mio. kr., og en
ansøgning fra UCSJ, hvor der søges 3 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter i
forbindelse med igangsætningen af diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg.
De to ansøgninger skal bidrage til at tilvejebringe den kvalificerede
arbejdskraft fra særligt naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, som en
række virksomheder i Region Sjælland efterspørger og har vanskeligt ved at
rekruttere i dag.
Knowledge Hub Zealand
Gennem en branding og markedsføringsindsats, som gennemføres i
samarbejde med Copenhagen Capacity og partnerskabet bag ansøgningen, skal
Knowledge Hub Zealand udvikles til et internationalt tværfagligt miljø, der er
åbent for, at forskellige uddannelsesinstitutioner og universiteter, der har
naturvidenskabelige og ingeniørfaglige moduler, kurser, semestre eller
projekter, byder ind med aktiviteter, studerende og forskere m.v. Samtidig er
der etableret studieboliger, som både danske og udenlandske studerende og
forskere kan bo i og dermed også skabe et spændende socialt studiemiljø.
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Knowledge Hub Zealand indeholder tre grundelementer:
1. Det stærke partnerskab som afsæt for mere vækst og viden: Studerende fra
universiteter i ind- og udland tiltrækkes til Kalundborg, fordi de her kan
løse praksisrettede opgaver i samarbejde med regionale virksomheder som
et led i deres afgangsprojekter fra deres naturvidenskabelige uddannelser,
hvilket kan munde ud i ansættelse i virksomhederne efterfølgende. De har
samtidig mulighed for at udvikle nye produkter, processer osv. i
samarbejde med internationale vækstvirksomheder, som også er
bosiddende i Knowledge Hub Zealand. Der er indgået samarbejdsaftaler
med en række aktører fra hele Region Sjælland om at deltage i
samarbejdet.
2. Viden og innovation: Med laboratorier af høj kvalitet tiltrækkes
studerende, forskere og virksomheder til Knowledge Hub Zealand, hvor
der både er mulighed for at ideudvikle, teste produkter eller etablere sig
som vækstiværksætter. Nærheden til stor skala produktion tilfører
lokaliteten yderligere muligheder.
3. POP-UP uddannelser (som ikke skal forstås som ordinære og hele
uddannelsesforløb): De mange uddannelses- og vidensinstitutioners
tilstedeværelse i Kalundborg muliggør udvikling af skræddersyede forløb,
som udbydes i et samarbejde ml. forskellige uddannelser og virksomheder.
Kendetegn: Forløbene opfylder et bestemt behov, eks. studerendes behov,
en virksomheds behov. Undervisningen bryder de vante rammer ved eks.
at sætte spørgsmålstegn ved, at uddannelse kun kan foregå i et
undervisningslokale. Der er skabt utraditionelle læringsmiljøer, og der
benyttes dialog frem for forelæsninger.
Knowledge Hub Zealand kan herudover rumme regionens scale up kontor,
symbiosecenteret med mere, så der skabes synergi mellem studerende og
virksomheder på vej og eksisterende virksomheder, der samlet set gør det
attraktivt at tage til Kalundborg for studerende og undervisere på de
videregående institutioner.
Der er allerede sonderinger omkring finansiering af Knowledge Hub Zealands
fysiske lokalitet.
Bag Knowledge Hub Zealand står et partnerskab bestående af DTU, AAU.
RUC, UCSJ, EASJ, Kalundborg Kommune, KKR, Novo Nordisk samt øvrige
virksomheder og Region Sjælland. Projektperioden strækker sig fra 1. august
2016 til 1. august 2018.
Ansøgningen til Knowledge Hub Zealand er vedlagt.
Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg
UCSJ starter fra september 2017 diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i
Kalundborg. UCSJ forventer at kunne optage i alt 80 studerende, hhv. 40
studerende på et internationalt udbud (engelsksproget) og 40 studerende på et
dansksproget udbud.
Midlerne til de ansøgte aktiviteter giver mulighed for at imødegå de særlige
udfordringer, der er knyttet til etablering af uddannelsen. Midlerne suppleres
af UCSJ’s egne investeringer i oprettelse af et nyt ”Center for Engineering”,
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etablering af faciliteter (herunder laboratorieudstyr) og en lang række UCSJinterne udviklingsaktiviteter knyttet til udvikling af uddannelsen.
Alle aktiviteter, der søges midler til, er ekstraordinære, og der er i alle de
ansøgte aktiviteter lagt vægt på at udvikle en uddannelse, som imødekommer
erhvervslivets behov via tæt inddragelse af virksomheder, kommuner,
ungdomsuddannelser og øvrige interessenter.
UCSJ står for at skulle udvikle en ny uddannelse i tæt samarbejde med store
og mindre virksomheder, som imødekommer deres behov for ingeniører. Det
kræver opbygning af et ingeniørfagligt miljø og kultur, som adskiller sig fra,
hvordan UCSJ arbejder i forvejen.
Derfor sætter UCSJ en række ekstraordinære aktiviteter i gang til udvikling af
uddannelsens faglige miljø. Der investeres bl.a. i, at eksterne forskere,
undervisere og praktikere rekrutteres til udvikling af uddannelsen. Derudover
købes ekstern rådgivning til at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen. Endelig
afsættes der udviklingstid til koordinering af ansøgningens aktiviteter med
virksomhedernes behov og muligheder, indsatser vedr. Knowledge Hub
Zealand m.v.
En succesfuld etablering af uddannelsen forudsætter en ambitiøs
rekrutteringsindsats rettet mod unge på ungdomsuddannelserne i hele Region
Sjælland. Erfaringer viser, at der normalt vil være en begrænset søgning til
uddannelsen de første år, før uddannelsen bliver kendt. Derfor kræver det
ekstraordinære aktiviteter at sikre et tilstrækkelig optag af studerende.
UCSJ iværksætter derfor en afdækning af rekrutteringsgrundlaget hos et
bureau, som skal undersøge danske unges præferencer ift. deres
uddannelsesvalg, og hvordan der bedst nås kontakt med dem. Derefter
suppleres med udvikling af kontaktskabende aktiviteter, som bl.a. omfatter
informationsmateriale i forskellige formater (herunder digitalt) og
brobygningsforløb, hvor ungdomsuddannelserne inviteres til Kalundborg for
at høre om de unikke jobmuligheder som diplomingeniør i bioteknologi.
Da uddannelsen også udbydes på engelsk, skal der udvikles
informationsmateriale på engelsk, og der vil blive opbygget et netværk af
internationale samarbejdspartnere.
Ansøgning fra UCSJ er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 4:
- Ansøgning KZH
- Ansøgning UCSJ
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4. ReVUS investeringsplan 2017-2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2999834

Resume
Der forelægges udkast til investeringsplan 2017-2018, som indeholder oplæg
til 11 konkrete annonceringer. Investeringsplanen er i foråret behandlet af
Vækstforum samt udvalg under Regionsrådet. Vækstforum skal godkende
investeringsplanen med de vedlagte ændringsforslag. Investeringsplanen
behandles af Regionsrådet den 29. september 2016.
Sagsfremstilling
I forbindelse med eksekvering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
(ReVUS) forelægges udkast til investeringsplan 2017-2018 til godkendelse.
Udkastet er vedlagt i bilag. Desuden er vedlagt en grafisk layoutet version,
som bliver trykt og publiceret efter den politiske behandling.
Udkastet til investeringsplan blev behandlet af Vækstforum i møde den 18. maj
2016. Efterfølgende er investeringsplanen blevet forelagt Regionsrådets
udvalg.
Udkastet til investeringsplan 2017-2018 indeholder 11 annonceringer, der er
udarbejdet med udgangspunkt i, hvor der er størst behov og potentialer for at
realisere målsætningerne i ReVUS.
En annoncering beskriver rammerne for en eller flere nye indsatser med
tilskud fra de regionale udviklingsmidler og/eller EU’s strukturfondsmidler.
Annonceringerne vil blive gennemført løbende i perioden 1. januar 2017 til
medio 2018.
I det tredje vedlagte bilag er en sammenfatning af de tekstnære bemærkninger
og forslag til ændringer, som er fremkommet i forbindelse med behandlingen i
de fire udvalg under Regionsrådet.
Bemærkningerne, som primært knytter sig til de tre annonceringer om
kompetenceudvikling, har medvirket til at skærpe og præcisere indholdet. I
bilaget fremgår også, hvordan bemærkningerne foreslås indarbejdet i den
endelige investeringsplan.
Annonceringerne lægger op til en samlet regional medfinansiering af følgende
størrelse:




2017: I alt 36 mio. kr. Fordelt på 29 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 7 mio. kr. fra de regionale
udviklingsmidler
2018: I alt 27 mio. kr. Fordelt på 23 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 4 mio. kr. fra de regionale
udviklingsmidler
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Hertil kommer ca. 100 mio. kr. fra EU’s strukturfondsmidler og Interreg.
Annonceringerne i investeringsplanen udgør et vigtigt bidrag til
implementeringen af ReVUS. Et andet væsentligt bidrag er de tre kommende
Vækstaftaler 2017-2019, som supplerer investeringsplanen.
Investeringsplanen annonceringer er designet således, at der vil være synergi
med de tre vækstaftaler.
Investeringsplanen vil i løbet af 2017 og 2018 blive suppleret med yderligere
annonceringer, der kan opnå medfinansiering via EU’s
strukturfondsprogrammer i det omfang, der er ubrugte midler i programperioden 2014-2020.
Oplæg til yderligere annoncering vil blive forelagt Vækstforum og udvalg
under Regionsrådet.
Udkastet til investeringsplan 2017-2018 behandles i Regionsrådet den 29.
september 2016 med henblik på godkendelse.
Den endelige layoutede version af investeringsplan 2017-2018 offentliggøres
på Region Sjællands hjemmeside i et printvenligt format. Der kan i forbindelse
med layout blive foretaget mindre redaktionelle ændringer.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at udkast til ReVUS investeringsplan
2017-2018 med de foreslåede ændringer godkendes, hvorefter at den sendes til
godkendelse i Regionsrådet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 5:
- Layoutet version ReVUS investeringsplan 2017-2018
- Tekstnære bemærkninger til investeringsplan
- Udkast til investeringsplan 2017-2018
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6. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2899690

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
erhvervserhvervsRegionalfonden
udviklingsmidler
udviklingsmidler 2014-2020
2016
2017
Budgetramme
68.600.000
68.600.000
245.003.715
(inkl.
øremærkede
midler +
tilbageløb)
Hidtidige
52.216.766
7.741.799
67.736.137
bevillinger
Øremærkede
Resterende
midler på
øremærkede
Regionsrådets
midler 1.000.000
budget
Indstillinger til
8.048.523
18.500.000
0
mødet 5.
september
2016
Reserverede
4.500.000
55.000.000**
midler
Ikke
2.834.711
42.358.201
122.267.578
disponeret
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. i alt til fremtidig anvendelse til finansielle
instrumenter under strukturfondene (40 mio. kr. under Regionalfonden samt
10 mio. kr. under Socialfonden.) Under Regionalfonden er der endvidere
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Mål 2
Socialfonden
2014-2020
253.530.529

66.224.257

21.782.062

10.000.000*
*
155.524.210

reserveret 15 mio. kr. vedrørende idé indkaldelsen Energi- og
ressourceeffektivitet i regionens SMV’er.
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 52.261.766 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
innovation 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/Innovation/Strategiorganisation-ogfinansiering/Documents/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf
Under forudsætning af samme bevilling fra Regionsrådet i 2017 som i 2016 er
der 68.600.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2017. Der er hidtil bevilget
7.741.799 kr.
Der indstilles i alt 8.048.523 kr. af 2016-midlerne og 18.500.000 kr. af 2017midlerne på dette møde.
Hermed er der 2.834.711 kr. af 2016-midlerne og 42.358.201 kr. af 2017midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret. Der skal ikke igangsættes
flere annonceringer for 2016-midlerne.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde modtaget 3 ansøgninger om tilskud fra Socialfonden i
relation til tidligere afviklet idé indkaldelse vedrørende Social inklusion, jfr.
sag nr. 7, Vækstforums møde den 9. december 2015, på i alt ca. 21,8 mio. kr.
Administrationen er endvidere i fortsat dialog med yderligere en aktør, som fik
godkendt idébeskrivelsen som skal ligge til grund for en egentlig ansøgning.
Denne 4. ansøgning vedrørende Social inklusion forventes at foreligge til
Vækstforum møde i december 2016.
Der er ikke modtaget ansøgninger for så vidt angår Regionalfonden.
Af ovenstående økonomioversigt fremgår det, at der er reserveret 15 mio. kr.
under Regionalfonden til afledte ansøgninger i relation til idé indkaldelsen
vedrørende Energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV’er
Endnu ikke disponerede midler fremgår af økonomioversigten.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 6:
- Økonomioversigt side 2
- Økonomioversigt side 1
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7. Femern Bælt aktiviteter fremadrettet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3016935

Resume
På Vækstforums møde d. 23. juni 2016 blev der fremlagt et oplæg til den
fremadrettede interessevaretagelse omkring Femern Bælt m.v. for 2017 og
frem. Sagen blev udsat til Vækstforums møde den 5. september 2016.
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 23. juni 2016 blev det besluttet, at sagen vedr. de
fremadrettede Femern Bælt aktiviteter skulle udsættes til mødet i Vækstforum
Sjælland den 5. september 2016.
Udviklingen af den nære Femern Bælt geografi og den bredere Femern
korridor står centralt i den regionale udviklingsindsats. Der er 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) Interessevaretagelse i Nordtyskland
b) Information og interessevaretagelse i Danmark
c) Femern Bælt Komitéen
d) Erhvervsrettede aktiviteter i nærområdet
Ad a) Der er behov for en interessevaretagelse i Nordtyskland (i den nære
geografi omkring Femern Bælt) 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.
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Ad b) Der eksisterer også et informationsbehov på dansk side til relevante
interessenter, der dog forventes mindre omfattende end interessevaretagelsen
i Nordtyskland.
Ad c) Femern Bælt Komiteen skal have en stærkere lokal forankring på
Lolland, hvorfor at sekretariatsbetjeningen af komitéen bør flyttes fra Region
Sjælland.
Ad d) Dertil kommer et behov for, at virksomheder i den nære og regionale
geografi animeres til kontinuerligt 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.
Medlemsbidrag
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,
ind til der forventeligt foreligger en tysk myndighedsgodkendelse.
Aktivitetsbidrag
Udover medlemsbidraget fra Vækstforum, bevilliges et to-årigt
aktivitetsbestemt bidrag. Aktivitetsbidraget har til formål at finansiere større,
specifikke aktiviteter og projekter i relation til de fire områder, der er fastlagt i
grundlaget for medlemsbidraget.
Der er følgende betingelser knyttet til aktivitetsbidraget:
- FBD udarbejder inden 1. januar 2017 en ramme for en
projektbeskrivelse, som Vækstforum medfinansierer med 2,2 mio over
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-

-

2 år. Det kan fx være medfinansiering til projekter og afholdelse af
store arrangementer/konferencer. Beskrivelsen godkendes
administrativt.
Aktiviteterne skal være erhvervsrettede og skal i kraft af deres omfang
og fokus have særlig effekt ift. opnåelse af mål for de fire hovedopgaver,
som er beskrevet ovenfor.
Aktivitetsbidraget indgår i Region Sjællands effektmålingsregime på
linje med øvrige tilskudsprojekter og rammen for projektbeskrivelsen
godkendes administrativt.

Finansiering
Baseret på et aktivitetsbidrag på 2,2 mio. kr. over to år (2017 og 2018) ser en
samlet finansieringsmodel for FBD således ud:
Medlemsbidrag



Interessevaretagelse Tyskland
Femern Bælt komiteen




Information i Danmark
Erhvervsrettede aktiviteter i nærområdet

Årligt medlemsbidrag i henholdsvis 2017
og 2018

2,4

Årligt aktivitetsbidrag (2017 og 2018)

1,1

Total i henholdsvis 2017 og 2018

3,5

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1) Vækstforum godkender opgaven som beskrevet.
2) Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilliges 3,5 mio. kr. i 2017 og
3,5 mio. kr. i 2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til opgaven
under de beskrevne forudsætninger.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
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9. Handlingsplaner for Vækstaftaler 2017
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3014153

Resume
Vækstforum godkendte vækstaftaler med Væksthus Sjælland, Danmarks
Tekniske Universitet samt Copenhagen Capacity på deres møde den 23. juni
2016 og indkaldte samtidig handlingsplaner fra de tre leadpartnere.
Vækstforum drøfter handlingsplanerne med henblik på godkendelse og
endelig bevilling af vækstaftalerne.
Sagsfremstilling
Vækstforum har godkendt de tre vækstaftaleudkast gældende for perioden fra
2017-2019 på deres møde den 23. juni 2016 og reserverede i den forbindelse
45 mio. kr. til vækstaftalerne. Det drejer sig om:
 Vækstaftale 1: ”Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale” med
Væksthus Sjælland som leadpartner,
 Vækstaftale 2: ”Viden som vækstgenerator i Region Sjælland” med
Danmarks Tekniske Universitet som leadpartner, og
 Vækstaftale 3: ”Tiltrækning af Udenlandske investeringer” med
Copenhagen Capacity som leadpartner.
Vækstforum har herudover bedt om detaljerede handlingsplaner for 2017 til
godkendelse, som nu er modtaget og vedlagt. Handlingsplanerne skal sikre
gennemsigtighed i gennemførsel af aktiviteter og resultater og mulighed for at
tilpasse indhold og udbetaling i forhold til vækstaftaler og kontrakter.
Handlingsplanerne for 2017 for de tre vækstaftaler illustrerer tilfredsstillende
sammenhængen mellem aktiviteter, resultater og effekter i 2017, og hvorledes
aktiviteterne i 2017 skal understøtte målene for den 3-årige periode, som
vækstaftalerne løber i. Herudover er der et detaljeret budget for aktiviteterne i
2017.
Som et resultat af en opfølgende dialog med Væksthus Sjælland er der til
orientering sket en ændring i deres Vækstaftale. Således kunne det af
Væksthus Sjælland foreslåede arbejde med fødevareøkosystemet ikke
accepteres, da det reelt overlappede med et eksisterende projekt i Region
Sjælland. På den baggrund er det erstattet af et fokus på at udnytte det
regionale vækstpotentiale indenfor økosystemet for miljøteknologi.
Såfremt Vækstforum godkender de tre handlingsplaner, igangsætter
administrationen processen med at indgå kontrakter med de tre leadpartnere.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
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1. Vækstforum Sjælland godkender handlingsplan til

Vækstaftale 1 med Væksthus Sjælland som leadpartner, og
indstiller samtidigt til Regionsrådet, at der bevilliges 5 mio.
kr. i 2017 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til
Væksthus Sjælland. Der reserveres yderligere 5 mio. kr. i hhv.
2018 og 2019 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til
Vækstaftale 1 med Væksthus Sjælland som leadpartner.

2. Vækstforum Sjælland godkender forslag til Vækstaftale 2

med DTU som leadpartner, og indstiller samtidigt til
Regionsrådet, at der bevilliges 5 mio. kr. i 2017 de regionale
erhvervsudviklingsmidler til DTU. Der reserveres yderligere 5
mio. kr. i hhv. 2018 og 2019 af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Vækstaftale 2 med DTU som
leadpartner.

3. Vækstforum godkender forslag til Vækstaftale 3 med

Copenhagen Capacity som leadpartner, og indstiller
samtidigt til Regionsrådet, at der bevilliges 5 mio. kr. i 2017
af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Copenhagen
Capacity. Der reserveres yderligere 5 mio. kr. i hhv. 2018 og
2019 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Vækstaftale
3 med Copenhagen Capacity som leadpartner.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 8:
- Handlingsplan 2017 VHSJ
- Handlingsplan 2017 DTU
- budget 2017 DTU
- Handlingsplan 2017 COPCAP
- Budget 2017 COPCAP
- Budget 2017 VHSJ
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11. Frie midler
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3000850

Resume
På Vækstforums møde d. 23. juni 2016 blev det besluttet, hvordan de 8 mio.
kr., der endnu ikke er disponeret for 2016, skal udmøntes. Herudover er der
øremærket 2 mio. kr. til Greater Copenhagen-initiativer, der ligeledes skal
udmøntes. Der forelægges nu konkrete projektbeskrivelser til godkendelse.
Sagsfremstilling
Af økonomioversigten fremgår det, at der er 8.001.734 kr. i 2016, der endnu
ikke er disponeret eller reserveret. Da investeringsplanen 2015-2016 blev
vedtaget, blev alle midlerne ikke disponeret på forhånd, idet der også skulle
være plads til bl.a. nye idéer og til statslige projekter, der krævede regional
medfinansiering for gennemførelse. Derudover har Regionsrådet i budget
2016 afsat 2.000.000 kr. til Greater Copenhagen-initiativer. Det er disse
midler, der nu skal disponeres.
Midlerne skal disponeres således, at de ligger inden for rammerne af den
regionale vækst- og udviklingsstrategi. På baggrund af Vækstforums
behandling af sagen 23. juni 2016 forelægges følgende forslag baseret på
udarbejdede projektbeskrivelser (vedlagt):
1. Samlet indsats for international markedsføring i Greater
Copenhagen
Copenhagen Capacity ansøger om 3,9 mio. kr. til en samlet indsats for
international markedsføring af Greater Copenhagen.
International markedsføring er en central del af Greater Copenhagenindsatsen og et område, hvor der er oplagte stordriftsfordele ved at løse
opgaven i fællesskab. Bestyrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Committee
har 26. maj 2016 godkendt et forslag om etablering af en digital
kampagneplatform inkl. en finansiering fra komiteens budget for en 3årsperiode.
Bestyrelsen har besluttet at etablere en kampagnepulje til medfinansiering af
kommende kampagner. Puljen skal sikre basisfinansiering af en række
kampagner, og derudover skal der tilvejebringes særlige midler til de enkelte
kampagner.
Det foreslås, at Region Sjællands indsats i forhold til markedsføring af Greater
Copenhagen retter sig mod regionens erhvervsmæssige styrker og
udfordringer. Copenhagen Capacity søger om midler til en indsats med tre
elementer:
1. Kampagne rettet mod udenlandske logistik- og transportvirksomheder
med særligt fokus på køleteknologi
2. Kampagne for at tiltrække udenlandske ingeniører og højtuddannede
medarbejdere til virksomheder i Region Sjælland
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3. Pulje til kommende kampagner. En række kampagner udvikles i de
kommende år med baggrund i Greater Copenhagens
kampagneplatform. Der lægges op til en medfinansiering fra Region
Sjælland til puljen. De konkrete forslag til kampagner bliver senere
fremlagt til beslutning, og evt. ubrugte midler vil gå tilbage til regionen.
Da Femernforbindelsen er helt central for den internationale
infrastruktur i regionen og dermed en indlysende prioritet for
Vækstforum vil et væsentligt kriterium for valg af kampagner blive på
områder, som styrkes yderligere, når Femernforbindelsen står færdig.
Da færdiggørelsen af Femernforbindelsen endnu ligger nogle år ud i
fremtiden, vil Copenhagen Capacity gå i dialog med Region Sælland
om, hvilke kampagner med fokus på Femern der vil give mening de
næste år.
Ansøgning vedr. Innovation House China-Denmark
Innovation House China-Denmark (under stiftelse) v/ Væksthus Sjælland
søger om 750.000 kr. til matchmaking mellem virksomheder fra Kina og
virksomheder fra Greater Copenhagen især indenfor de erhvervsmæssige
styrkepositioner i Region Sjælland. Herunder rettes fokus mod Region
Sjællands samarbejdsprovins Zheijiang.
Det samlede Innovation China House har fået tilskud fra Region Hovedstaden,
Copenhagen Capacity og Københavns Universitet. Satsningen er en Greater
Copenhagen satsning. De 750.000 kr. er Region Sjællands andel i projektet.
Innovation House China-Denmark tilbyder bl.a. kontorplads til kinesiske
virksomheder, som ønsker at etablere sig og starte virksomhed i Greater
Copenhagen og danske virksomheder, der ønsker at etablere sig via
samarbejdspartnere i Kina. Med en plads i Innovation House-Denmark får
virksomheder fra begge lande direkte adgang til netværk og markedsviden, der
understøtter en hurtigere vej til succes.
Med projektet samler erhvervsaktørerne i Greater Copenhagen deres
ressourcer og services og kan tilbyde virksomhederne én indgang i Greater
Copenhagen til skræddersyede supportservices rettet mod Kina.
2. Rekvirere dimittender til SMV’er
RUC, der bliver ansøger, forventer, at der fremsendes en ansøgning til
Vækstforums møde d. 7. december 2016.
3. Medfinansiering af dansk/tysk Biopro projekt
CAPNOVA søger om 2.998.523 kr. til at dække deres medfinansiering i
Interreg projektet ”BioPro DA/DE”.
CAPNOVA indsendte i maj 2016 en ansøgning til Interreg 5a DeutschlandDanmark programmet, hvor der ansøges om finansiering til projektet BioPro
DA/DE med et samlet projektbudget på ca. 63,8 mio. kr. (8,5 mio. EUR).
BioPro DA/DE bygger videre på erfaringerne fra projekterne ’BIOPRO udvikling af fremtidens bioteknologiske produktionsteknologier’, ’SMV
teknologisk innovation til bioteknologisk produktion’ samt ’BIOPRO2 BIObased PROduction TOwards the next generation of optimized and sustainable
processes’. Ovenstående projekter har alle skabt en stærk forankring for

- 23 -

”BioPro metoden” i Region Sjælland, og tiden er nu moden til udbrede
metoden til en endnu større geografi.
Formålet med BIOPRO DE/DK er at skabe et interregionalt, bæredygtigt
fødevare- og bioteksamarbejde inden for Interreg DE/DK programområdet.
Projektet vil skabe et stort vækstpotentiale for SMV'er inden for fødevarer og
biotekindustrien, idet der løses konkrete behov hos større biotekproducenter i
Region Sjælland og resten af programregionen. Projektet skal bidrage til at
udvikle 1-3 kommercialiserbare og innovative teknologiske løsninger, der
efterfølgende kan bringes på markedet af de involverede SMV’er.
Det forventes at 18-20 private virksomheder (fra hele programgeografien / 910 fra Region Sjælland) deltager i projektet, hvorfor dette projekt bidrager
væsentligt til ReVUS målsætningen om at 100 private virksomheder deltager i
Interreg projekter.
4. Medfinansiering til aktiviteter i det nordiske co-location center i
FoodNexus
FoodNexus Nordic kan på nuværende tidspunkt ikke redegøre for, hvad
eventuelle midler skal gå til. Hvis FoodNexus Nordic bliver udpeget som colocation center, hvilket der falder afgørelse om i november 2016, vil
FoodNexus Nordic fremsende en ansøgning til Vækstforums møde d. 7.
december 2016.
5. Regionale udviklingsbehov i samspil - RUBIS
VEU Center Vestsjælland søger om 400.000 kr. til en indsats, som skal
forbedre SMV’ernes vækstbetingelser gennem en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats på tværs af erhvervsfremme- og
Uddannelsessystemet. Der igangsættes således et samarbejde mellem
erhvervsservicecentre, lokale brancheforeninger under Håndværksrådet,
Dansk Industri, Dansk Byggeri, samt uddannelsesinstitutioner under VEU
Center Vestsjælland.
Projektet vil med afsæt i den tidligere udarbejdede COWI rapport, som peger
på hvilke faggrupper, der i særlig grad vil opstå mangel på de kommende år
igangsætte en målrettet indsats over for SMV’erne med henblik på, at de bliver
opmærksomme på hvilke muligheder der eksisterer for virksomhedsudvikling
og kompetenceudvikling men også bidrage til, at erhvervsfremme- og
uddannelsessystemet bliver bedre til at samarbejde med afsæt i
virksomhedernes behov.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 3.900.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Copenhagen Capacity til
en international kampagneindsats i Greater Copenhagen.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 750.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til Innovation House China
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Denmark til virksomhedsrettede aktiviteter orienteret mod Region
Sjællands styrkepositioner.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 2.998.523 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til CAPNOVA som
medfinansiering af Interreg projektet BioPro DA/DE. Tilskuddet
bevilges under forudsætning af at Intereg projektet BioPro DA/DE
godkendes af Interreg 5a Deutschland-Danmark.
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 400.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler til VEU Center Vestsjælland til at
medfinansiere Regionale udviklingsbehov i samspil – RUBIS.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 9:
- Ansøgning International markedsføring Greater Copenhagen
- Ansøgning Chinahouse - Innovationsfinder
- Effektkædeskema chinahouse
- Medfinansiering BioPro DA / DE - VF ansøgning
- Ansøgning fra Selandia - RUBIS
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10. Målrettet erhvervsindsats
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3014080

Resume
Erhvervs- og Vækstministeriet har indkaldt ansøgninger til en indsats for at
styrke vækst i virksomheder i udvalgte kommuner præget af tilbagegang.
Vækstforum har modtaget to ansøgninger fra henholdsvis Odsherred
kommune samt en fælles ansøgning fra Vordingborg, Guldborgsund og
Lolland kommune. Vækstforum må indstille én ansøgning til Erhvervs- og
Vækstministeriet.
Sagsfremstilling
Erhvervs- og Vækstministeriet ønsker at igangsatte en målrettet
erhvervsindsats for at fremme vækst og udvikling i tre områder i Danmark
præget af tilbagegang. I Region Sjælland kan seks kommuner komme i
betragtning til at skrive en ansøgning til ministeriet.
Vækstforum har modtaget to ansøgninger fra henholdsvis Odsherreds
kommune samt Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommune.
Ansøgningerne er vedlagt. Sekretariatet har endvidere modtaget de
nødvendige partnerskabserklæringer under de to ansøgninger, som kan
rekvireres hos sekretariatet. Vækstforums rolle er at indstille én ansøgning til
indsatsen til Erhvervs- og Vækstministeriet.
Af indkaldelsen til ansøgninger fremgår det, at Vækstforum skal vurdere
ansøgningerne ud fra kriterier opstillet af Erhvervs- og Vækstministeriet, og at
der lægges særlig vægt på kriterium 2 og 3:
1.
2.
3.
4.
5.

Geografisk fokus
De erhvervsmæssige kompetencer og potentialer i området
Lokal forankring og ejerskab
Barriere/udfordringer for privat vækst
Sammenhæng i indsatsen

Når Erhvervs- og Vækstministeriet har udpeget de områder, som vil modtage
støtte, tager Erhvervsstyrelsen kontakt til de pågældende Vækstfora og
kommuner med henblik på at aftale det videre forløb. Under det videre forløb
vil administrationen sikre, at allerede igangværende indsatser og resultater af
gennemførte projekter inddrages i det videre arbejde.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter de to ansøgninger
og indstiller én ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Bilag til punkt nr. 10:
- Ansøgning fra Odsherred kommune
- Ansøgning fra Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune
- Virksomheder og eksempler på aktiviteter Vordingborg, Guldborgsund og Lolland
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11. Tilskudssager ved annoncering: Social
inklusion
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3014888

Resume
Vækstforum Sjælland godkendte i møde den 9. december 2015 igangsætning
af annoncering efter ideer til aktiviteten Social inklusion under
Socialfondsprogrammet for perioden 2014-2020 samt tema ”De rette
kompetencer styrker væksten” (tema 3) i ReVUS´s investeringsplan,
herunder udvælgelseskriterierne for tildeling af midler. Der er modtaget 3 af
4 mulige ansøgninger, idet administrationen er i fortsat dialog med aktør til
den 4. ansøgning, som forventes at foreligge til Vækstforum møde i
december. De 3 modtagne ansøgninger indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
I perioden december 2015 til udgangen af februar 2016 blev der annonceret
efter ideer til projekter i relation til Socialfondsprogrammets prioritetsakse 3
indsats: ” Social inklusion via uddannelse og beskæftigelse” – forbedring af
beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af
arbejdsmarkedet. Af ti indkomne idébeskrivelser blev fire anmodet om
fremsendelse af en egentlig Socialfondsansøgning. To ansøgninger vedrører
indsatsen ”Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer” samt én
vedrørende ”Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet”. Disse indsatstyper er
fastlagt i Socialfondsprogrammet. Den fjerde ansøgning, som først forventes at
foreligge til Vækstforums møde i december 2016, relaterer sig også til
”Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer”. De modtagne
ansøgninger gennemgås overordnet neden for, idet der samtidigt henvises til
vedlagte bilag til sagen.
Projektfinansieringen
Projekterne finansieres via de regionale mål 2 midler for så vidt angår
Socialfondsprogrammet, jfr. økonomisagen, samt (deltager-) medfinansiering
fra aktørerne. Vækstforums samlede forbrugsforpligtigelse til social inklusion
er i programperioden 2014-2020 54 mio. kr.
Til nuværende indsats er tidligere reserveret 25 mio. kr. dog således, at
såfremt der blev modtaget relevante ideer/ansøgninger med en samlet
projektfinansiering ud over de 25 mio. kr. kunne rammen udvides.
Det samlede EU-tilskud for alle 4 ansøgninger forventes at udgør ca. 28 mio.
kr.
For de 3 modtagne ansøgninger udgør EU-tilskud i alt ca. 21,8 mio. kr.
Godkendes ansøgningerne, resterer der således ca. 32,2 mio. kr. til indkaldelse
af yderligere ansøgninger i 2017 samt ovennævnte 4. ansøgning i relation til
afviklet idéindkaldelse. Annoncering i relation til 2017 er indarbejdet i
investeringsplanen for 2017-2018.
Projekterne
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De 3 modtagne projekt ansøgninger vedrører:
Indsats: ”Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer”
Projekt navn: SUME (Særlig ungeindsats med Effekt)
Aktør: Selandia/EUC NV Sj.
Partnere: Jobcenter Slagelse/Kalundborg
EU-tilskud: 4.004.320,00 kr.
Projektperiode: 1/9-16 – 31/8-19
Målgruppe: 200 Ressourcesvage unge
Effekt: 50-100 i kompetence givende uddannelse
Aktiviteter
Afklaring/individuelle, ”håndholdte”, tilpasset opkvalificerende
udviklingsforløb såvel personligt som fagligt, med forskellige
virksomhedspraktikker og tilknyttet coaches. Undervisning i dansk/matematik
i relation til optagelse på kompetence givende uddannelse.
Projekt navn: Specialtilrettelagte indslusningsforløb for flygtninge/indvandrer
Aktør: CELF/Center for Erhvervsrettet uddannelse Lolland Falster
Partnere: Jobcenter Lolland/Guldborgsund/Social, sundhedsskolen Nykøbing
EU-tilskud: 8.023.350,00 kr.
Projektperiode: 1/10-16 – 30/4-19
Målgruppe: 190 Flygtninge/indvandrer
Effekt: 150 i kompetence givende uddannelse
Aktiviteter
Deltagerne har arbejds- og opholdstilladelse og er udsluset fra sprogcentrene
efter den almindelige integrationsperiode.
Individuel vurdering af nuværende evt. uddannelsesbaggrund og
erhvervserfaring.
Forbedre, opskoling af faglige kompetencer, inkl. dansk og matematik for
optagelse på en erhvervsuddannelse. Der arbejdes med virksomhedspraktik og
tilknyttede coaches.
Indsats: ”Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet”
Projekt navn: På vej til arbejdsmarkedet
Aktør: CELF/Center for Erhvervsrettet uddannelse Lolland Falster
Partnere: Jobcenter, sprogskole Lolland/Guldborgsund/Provi Managem. Aps
EU-tilskud: 9.754.392,00 kr.
Målgruppe: 275 Flygtninge/indvandrer /langtids aktivitetsparate
Effekt: 56-78 jobparate/-søgende/beskæftigelse
Aktiviteter
Målgruppen består af såvel aktivitetsparate med dansk etnisk og anden etnisk
herkomst. Flere uden skolebaggrund og lidt eller ingen erhvervserfaring og
således ikke kommet i beskæftigelse efter integrationsperioden.
Indsatsen relaterer sig til specialtilrettelagte opkvalificeringsforløb, målrettet
mod udmeldte behov om efterspørgsel efter arbejdskraft fra lokale
virksomheder.
Deltagerne får mulighed for virksomhedspraktik via personlig og faglig
opkvalificering/værkstedsundervisning afhængig og afstemt efter
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virksomhedernes tilbagemeldinger og behov for at kunne bestride et givent job
i brancher med jobåbninger.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningerne opfylder
programretningslinjerne for Socialfonden med tilhørende indikatorer og
effektmål samt de i annonceringen givne udvælgelseskriterier.
Herudover relaterer ansøgningerne sig til tema 3 (de rette kompetencer
styrker væksten) i ReVUS´s investeringsplan samt flere af de tilhørende
målsætninger.
Projekterne er omfattet af Vækstforum Sjællands projekt- og effektmodel samt
Erhvervsstyrelsens bevillingsvilkår med blandt andet halvårlige
afrapporteringer. Der vil således ske en løbende opfølgning i forhold til
projekternes fremdrift. Projekterne vil endvidere skulle udarbejde midtvejs- og
slutevaluering.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
4.004.320,00 kr. fra Socialfonden, akse 3, Inklusion via uddannelse og
beskæftigelse, til Selandia – Erhvervsrettede uddannelser, Slagelse, til
projekt: SUME, Særlig ungeindsats med Effekt
2. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
8.023.350,00 kr. fra Socialfonden, akse 3, Inklusion via Uddannelse og
beskæftigelse, til CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser
Lolland Falster, Nykøbing F, til projekt: Specialtilrettelagte
indslusningsforløb for flygtninge/indvandrer
3. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
9.754.392,00 kr. fra Socialfonden, akse 3, Inklusion via uddannelse og
beskæftigelse, til CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser
Lolland Falser, Nykøbing F, til Projekt: På vej til arbejdsmarkedet
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Ansøgn. CELF 3.1.A Spec.tilrett.forløb flygtn.,indv.
- Effektkæde CELF 3.1.A spec.tilrett. flygtn./indv.
- Ansøgn. Selandia 3.1.A SUME
- Effektkæde Selandia 3.1.A SUME
- Ansøgn. CELF 3.1.B - På vej til arbejdsmarkedet
- Effektkæde CELF 3.1.B - På vej til arbejdsmarkedet
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12. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2899692

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Status for Scale-up Denmark
De operatører, der skal drive det landsdækkende initiativ Scale-up Denmark,
er nu udvalgt. En række store danske virksomheder og investorer indgår i
partnerskabet omkring initiativet. Det gælder eksempelvis: B&O, Seed Capital,
Grundfos, Dong Energy, Novo Nordisk Fonden, Chr. Hansen, NETS,
Vækstfonden mfl. De store virksomheders engagement bidrager til at forankre
Scale-up Denmark i de etablerede erhvervsmiljøer omkring de enkelte
specialiseringer, og på den måde styrkes scale-up-virksomhedernes
vækstmuligheder.
Region Midtjylland har primo august indgået kontrakt med tilbudsgiverne på
baggrund af den rådgivning, der er blevet givet af den administrative
følgegruppe for Scale-up Denmark. I vedlagte bilag gives en oversigt over
tilbudsgiverne til de ti specialiseringer og fællesfunktionen. Kontrakterne
gælder til medio 2019. Aktiviteter og resultater følges op løbende og behandles
hvert halve år i den administrative følgegruppe. Kontrakterne kan opsiges ved
manglende resultater. Scale-up Denmarks samlede budget er på 165 mio. kr.
hvoraf offentlige midler udgør 127 mio. kr.
I Region Sjælland er der lagt op til, at der i 2017 indhentes tilbud på en
yderligere specialisering. Der er med den indgåede kontrakt disponeret lidt
over halvdelen af de bevilgede midler fra regionen. Jf. Regionsrådets og
Erhvervsstyrelsens beslutning er der til Region Sjællands del af initiativet
bevilget 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 14 mio. kr. fra
EU’s Regionalfond.
Orientering om turismearbejdet i Greater Copenhagen
Turisme indgår som et af fem prioriterede hovedformål i The Greater
Copenhagen&Skåne Committees handlingsplan for 2016. Som et led i
udmøntningen har styregruppen bedt Greater Copenhagens turismeaktører
om at udarbejde et beslutningsoplæg til komiteens bestyrelse.
Wonderful Copenhagen og Tourism in Skåne har haft lead på opgaven og har
nu afleveret et beslutningsoplæg til bestyrelsens behandling i oktober.
Oplægget er udarbejdet i dialog med de større turismeaktører i geografien,
herunder tre visit-organisationer i Region Sjælland og Partnerskab for
Østersøturisme.
Der arbejdes i oplægget med følgende tre strategiske mål:
 Destinations-og produktudviklingen styrkes for at understøtte
metropolregionens kombinerede udbud til det internationale marked
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Det internationale kendskab til Greater Copenhagen skal styrkes
Samarbejdet i Greater Copenhagen styrkes bl.a. ved at øge gensidigt
kendskab mellem turismeorganisationerne.

De tre strategiske målsætninger spiller fint sammen med Region Sjællands
investeringsplan, der har fokus på destinationsudvikling og øget kendskab.
Der lægges op til en samarbejdsform, hvor nogle aktiviteter vil være fælles for
hele geografien (fx udbygning af turismesamarbejdet og fælles
vidensgrundlag) og andre aktiviteter planlægges alene for interesserede parter.
Godkendes planen, forberedes en kick-start-plan i 2017. Vækstforum
orienteres yderligere, når beslutningsoplægget er vedtaget i oktober.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 12:
- Oversigt over Scale-up Denmark kontrakter
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13. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2899693
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