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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103098

Resume
Mødet holdes i Regionsrådssalen. Mads Kragh, direktør i Væksthus Sjælland,
kommer og fortæller om Væksthus Sjællands erfaringer med at køre projekter,
herunder hvad der virker, og hvad der ikke har virket i Væksthus Sjællands
kørte projekter. Yderligere kommer Odin Maskinfabrik og fortæller om,
hvordan tilskuddet fra Vækstforum har hjulpet dem på vej.
Mødet holdes i tidsrummet kl. 10-12 i Regionrådssalen og sluttes af med en
julebuffet.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstillingen blev tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 1
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Slutevaluering af vækstaftaler
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103099

Resume
Vækstforum besluttede på deres møde d. 9. december 2013, at vækstaftalerne
skal eksternt evalueres. Der er tidligere foretaget en statusevaluering, og
med denne sag fremlægges der nu en slutevaluering af vækstaftalerne.
Slutevalueringerne fremlægges til orientering.
Sagsfremstilling
Konsulentfirmaet COWI har foretaget en slutevaluering af de fire vækstaftaler.
Evalueringen er foretaget i slutningen af vækstaftalernes løbetid (oktober
2016), og der er i evalueringerne taget højde for, at der på tidspunktet for
evalueringerne stadig mangler få måneder af vækstaftalernes løbetid.
Vækstaftalerne er blevet evalueret ud fra:
1) Om de er styret hensigtsmæssigt i forhold til aftalens mål og
potentialer i forhold til at skabe vækst
2) Om der er tilstrækkelig fremdrift i aktiviteter og resultatskabelse til at
sandsynliggøre opnåelse af de ønskede effekter
3) Om der blandt de deltagende virksomheder er de samme ambitioner og
forventninger til effekt, som forudsættes i vækstaftalernes
effektmålsætninger. Altså om aftalerne leverer de forventede effekter.
De fire vækstaftaler, der er blevet evalueret, er:
Vækstaftale 1 (VA1): Aftalen har Copenhagen Capacity som leadpartner og har
titlen: Tiltrække virksomheder og investeringer
Vækstaftale 2 (VA2): Aftalen har Femern Belt Development som leadpartner
og har titlen: Udnytte de store anlægsinvesteringer
Vækstaftale 3 (VA3): Aftalen har DTU som leadpartner og har titlen: Viden ud
i virksomheder – Styrket innovation
Vækstaftale +1 (VA+1): Aftalen har Væksthus Sjælland som leadpartner og har
titlen: Den direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i eksisterende
virksomheder og iværksætteri
COWI evaluerer på otte parametre:
Styring
1. Organisering og samarbejder (Her ses der på samarbejdet mellem
konsortiets parter og deres ansvarsfordeling)
2. Sammenhæng mellem aktiviteter (Her ses der på, om
hovedaktiviteterne gennemføres parallelt – eller om der er en
indbyrdes sammenhæng)
3. Monitorering og opfølgning (Her ses der på, i hvilket omfang
konsortiet evaluerer sine egne aktiviteter)
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4. Risikohåndtering (Her ses der på den løbende identificering og
vurdering af vækstaftalens primære risici)
5. Forankring af metoder (Her ses der på, om der gøres tiltag til at
forankre de skabte resultater flere år frem i tiden, dvs. efter
vækstaftalernes udløb)
Fremdrift
6. Fremdrift i forhold til aktivitetsmål/milepæle (Her ses der på, om
vækstaftalerne når de aktiviteter og milepæle, der er anført i aftalerne)
7. Fremdrift i forhold til outputmål (Her se der på fremdriften frem mod
de outputmål, som hvert konsortium har opstillet i vækstaftalerne)
Effektvurdering
8. Forventninger til korte- og langsigtede effekter (Her se der på de
effekter, som vækstaftalerne har bidraget til på evalueringstidspunktet)
Som illustration af målopfyldelse på de otte parametre anvender COWI en
trafiklysmodel med følgende inddelinger:
Trafiklysscore
Rød
Gul
Grøn

Betydning
Vækstaftalens implementering eller målopnåelse er
ikke tilfredsstillende
Vækstaftalens implementering eller målopnåelse er
under det ønskede niveau
Vækstaftalens implementering eller målopnåelse er
tilfredsstillende

I vedlagte slutevalueringer fremgår de enkelte scorer for hver vækstaftale. I
forhold til hvor meget effekt, de enkelte vækstaftaler har generet, fremgår det,
at:


Vækstaftale 1 med Copenhagen Capacity som leadpartner er grøn, og
har opnået at skabe/fastholde 422 jobs mod en målsætning på 250.



Vækstaftale 2 med Femern Belt Development som leadpartner er rød,
og har på evalueringstidspunktet ikke skabt synlige effekter af
vækstaftalen i form af øget omsætning og jobskabelse, som var målet.



Vækstaftale 3 med DTU som leadpartner er gul, idet den ikke fuldt ud
opfylder sine effektmål. I det udsendte survey angiver under halvdelen
af virksomhederne, at hhv. vidensamarbejder og klyngesamarbejde har
skabt værdi på de opstillede parametre. Samlet set vurderer COWI
ikke, at vækstaftalen på nuværende tidspunkt har styrket
virksomhedernes vækstpotentiale markant, men bemærker, at flere
effekter først vil kunne vise sig på længere sigt.



Vækstaftale +1 med Væksthuset som leadpartner er gul, da de målte
effekter af det tværgående arbejde mellem regionens
erhvervsfremmeaktører er usikre, men tyder på, at aktiviteterne har
bidraget til en positiv men beskeden effekt på nuværende tidspunkt. I
forhold til delen om viden i virksomheder og udvikling af program for
rådgivning af virksomheder er det afhængigt af det igangsatte
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strategiprojekt, som endnu ikke er færdiggjort, og der derfor ikke kan
måles effekter af det endnu.


Vækstaftale 4 med Østdansk Turisme som leadpartner er ophørt og
slutevalueres derfor ikke.

Den viden, der er opnået i forbindelse med denne periode af vækstaftaler, vil
blive brugt i det videre arbejde med næste generation af vækstaftaler samt i
arbejdet med den kommende ReVUS.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Tue David Bak indledte punktet med et oplæg om COWI's eksterne evaluering
samt administrationens læringspunkter i forhold til gennemførelsen af de
nuværende vækstaftaler.
Sagen blev forelagt, og den eksterne evaluering tages til efterretning.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 2
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kahtrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:
- Vækstaftale 1
- Vækstaftale 2
- Vækstaftale 3
- Vækstaftale +1
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3. Opfølgning og fremdrift på projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103100

Resume
Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere
indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Som et led i dette arbejde
gives der her en status på de 37 igangværende indsatser, som er tiltrådt af
Vækstforum. Af disse er 28 grønne, 7 er gule og 1 er rødt.
Sagsfremstilling
Projektholderne foretager halvårligt status på deres projekter til
administrationen. Med denne sag er vedlagt en opdateret status på samtlige
igangværende projekter, som er tiltrådt af Vækstforum. De statusrapporter,
som ligger til grund for sagen, er fremsendt af projekterne ultimo september
2016. På baggrund af rapporterne har administrationen vurderet fremdriften.
Samtidig er der taget stilling til, hvordan evt. problemstillinger skal adresseres
for at sikre, at projekterne kommer tilbage på ret kurs. Ved projekter
finansieret af EU-midler fra Erhvervsstyrelsen m.fl., vil eventuelle sanktioner,
regulering af EU-bevilling og øvrige tilpasninger skulle godkendes i
Erhvervsstyrelsen i henhold til gældende regler.
I vedlagte projektoversigt fremgår det, at der er 28 projekter, der er på sporet
(grønne), 7 hvor der skal udvises observans overfor (gule), og 1 der er kritisk
(rødt).
De gule projekter er:


Et Nationalt Symbiosecenter - forankret i Region Sjælland. Tilskud fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler, ved Kalundborg Kommune (2014).
Bemærkninger: Projektet blev forelagt Vækstforum 19. maj 2016 i en
revideret version med reduceret gearing. Projektet har fortsat et efterslæb
på flere effekter/måltal. Administrationen vil intensivere følgegruppens fokus
på symbioseforløb og gearing og vurdere senest ved en evaluering marts
2017, om denne giver anledning til at ændre i bevillingsgrundlaget.



Rest til ressource (del af nationalt symbiosecenter)
Regionalfondsprojekt ved Kalundborg Kommune (2016).
Bemærkninger: Projektet skal ses i forlængelse af ovenstående projekt:
Et nationalt Symbiosecenter. Projektet følges tæt af administrationen
og Erhvervsstyrelsen. Der har været afholdt møde med projektet med
deltagelse af Erhvervsstyrelsen. Vedrørende vigende (efterslæb) måltal,
er det meddelt projektet, at de manglende måltal indtil 31/8-16 skal
være indhentet senest udgangen af februar måned 2017. Såfremt
efterslæb ikke nås, drøftes med Erhvervsstyrelsen, hvilken regulering
af bevillingen der skal iværksættes.



Innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald fra husholdninger
og erhverv på Sjælland. Tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler,
ved CLEAN (2015).
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Bemærkninger: En helt central aktivitet i projektet er placeringen af et
affaldssorteringsanlæg et sted på Sjælland. En analyse har konkluderet, at
der ikke er tilstrækkeligt med plastaffald på Sjælland til, at et sorteringsanlæg
vil være levedygtigt i Region Sjælland. Administrationen afventer en analyse
af de erhvervsmæssige effekter, såfremt anlægget ikke kommer til at ligge i
Region Sjælland. Hvis analysen viser utilstrækkelig regional effekt, vil
projektet blive indstillet til at blive afsluttet ved næste møde i Vækstforum.


RISØ PARK - "Viden der virker". Tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler, ved Roskilde Kommune (2015)
Bemærkninger: Projektet er et delprojekt i en samlet bevilling på 6
mio. kr., som blev tildelt Roskilde Kommune i 2011 i forbindelse med
ny sygehusplan. Administrationen indkalder projektet til et møde med
henblik på at klarlægge, om det kan nå sine mål, eller om det er
nødvendigt at afbryde projektet. Hvis projektet ikke kan nå de
opstillede mål, vil administrationen søge, at projektet afvikles før tid.



Innovationsnetværk Femern Bælt. Tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler, ved DEA (2015).
Bemærkninger: Innovationsnetværket har i dets første år været præget
af organisatoriske udfordringer og usikkerhed om partnerkredsen,
hvilket har ført til forsinkelser i afholdelsen af aktiviteter i foråret 2016.
Derfor er der i netværkets første år opnået en lavere grad af privat
medfinansiering fra virksomheder, end det var målsat. Partnerne i
innovationsnetværket har nu stort fokus på at sikre større deltagelse
fra virksomheder og herunder indfri kravet om privat medfinansiering.
Der er behov for at foretage justeringer af Innovationsnetværkets
handlingsplan for 2016-2017 grundet ikke afholdte aktiviteter i den
foregående handlingsplan for 2015 og foråret 2016. Netværket vil
herunder opjustere de planlagte aktiviteter for 2017 og have fokus på
inddragelsen af virksomheder. Projektet følges tæt af administrationen
og Styrelsen for Forskning og Innovation, som medfinansierer.



Zealand Global. Regionalfondsprojekt, ved Væksthus Sjælland (2015).
Bemærkninger: Projektet konstaterer, at deltagende virksomheder
"glider" ud af påbegyndte forløb. Administrationens vurderingen er, at
virksomhederne med baggrund i den daglige drift, har svært ved at
friholde forskellige hele kursusdage. Administrationen er usikker på,
om forslag til tilpasninger af aktiviteterne har tilstrækkelig effekt.
Projektet er derfor anmodet om fremsendelse af ny rapport inkl. måltal
ultimo maj 2017, idet effekterne af ændringerne vurderes først
egentligt af kunne måles ultimo maj 2017. Såfremt det viser sig, at
omlægningen ikke har den ønskede effekt, vil Region Sjælland anmode
Erhvervsstyrelsen om lukning.



Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder.
Regionalfondsprojekt, ved Erhvervsstyrelsen (udøvende aktør: Væksthus
Midtjylland).
Bemærkninger: Projektet har ikke opfyldt de periodevise måltal. Opfølgning
sker fra Erhvervsstyrelsen. Administrationen vil i møde (medio november
2016) påpege den ikke tilfredsstillende fremdrift med særlig fokus på den
regionale medfinansiering. Endvidere anmodes Erhvervsstyrelsen om at
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redegøre for, hvilke overvejelser Erhvervsstyrelsen måtte have pga. den
vigende fremdrift.
Det røde projekt er:


Roskilde lampen (Risø park). Regionale erhvervsudviklingsmidler på 1 mio. kr.
ved Roskilde Kommune.
Bemærkninger: Projektet udspringer af en oprindelig samlet bevilling på 6
mio. kr. til Roskilde Kommune i 2011. Midlerne skulle anvendes til formål om
at skabe udvikling og beskæftigelse i og omkring Roskilde. Bevilling blev givet
i forbindelse med effektuering af ny sygehusplan, som indebærer en
reduktionen i stillinger på Roskilde sygehus. En del af den samlede bevillig
har tidligere været målrettet aktiviteter under udvikling af Risø Park.
Projektet ’Roskilde lampen’ blev administrativt godkendt i 2015. Projektet er
mere end et halvt år forsinket. Dets aktiviteter er endnu ikke påbegyndt.

Det røde projekt behandles selvstændigt i sag nr. 4.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Sagen blev forelagt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 3
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Trafiklys. Strukturfondsmidler
- Trafiklys. REMmidler
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4. Opfølgning og fremdrift på roskilde lampen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103103

Resume
Roskilde Kommune har fået en bevilling på 1. mio. kr. til udvikling af
Roskilde lampen, der skal kunne markere kulturstrøget som et vartegn for
Roskilde by. Projektet er dog blevet væsentligt forsinket og indholdet ændret.
Samtidig er der risiko for, at leverandøren af lampen går konkurs. Der skal
derfor tages stilling til, om projektet skal fortsætte. Nedenfor gives en status
på fremdriften for indsatsen, der har fået rød status i sag nr. 4.
Sagsfremstilling
Roskilde Kommune fik i 2010 tilsagn om 6 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Risø Park”. Tilsagnet var en del af den
politiske aftale om fremtidens sygehusstruktur i Region Sjælland, hvor der
blev afsat ekstra midler til at fastholde den regionale udvikling i Roskilde.
Da der fortsat manglede en række afklaringer vedrørende planlægning,
ejerskab mv. før Risø Park projektet kunne realiseres, ønskede Roskilde
Kommune i 2015 at ændre aktiviteterne for de resterende 4 mio. kr., hvilket
Vækstforum godkendte den 2. september 2015. Der blev således godkendt tre
nye projekter, hvoraf der blev afsat 1 mio. kr. til Roskilde lampen.
Status på udvikling af Roskilde lampen
Projektets tidsperiode er 1. november 2015 – 31. december 2016. Projektet
havde oprindelig fokus på design af en ny Roskilde lampe. Undervejs i
projektet blev det klart, at belysningen og lyssætningen var vigtigere end selve
designet af lampen. Derfor har projektet ændret karakter, hvilket har medført
en forsinkelse. Sideløbende har der vist sig en begrundet risiko for konkurs
hos den lokale samarbejdspartner, og derfor er indgåelse af den planlagte
offentlig/private partnerskabsaftale udskudt, hvilket ligeledes har forsinket
projektet.
Der er ikke udbetalt midler til projektet.
Administrationens vurdering
Grundet de særlige omstændigheder under hvilke tilsagnet er givet, er det
administrationens indstilling, at projektet skal have mulighed for at
sandsynliggøre, at projektet kan indfri de aftalte effekter.
Projektpartnerne vil derfor blive indkaldt til møde, hvor Roskilde Kommune
skal fremlægge en detaljeret mile- og aktivitetsplan for, hvordan projektet kan
afsluttes inden for den aftalte tidsramme og med de aftalte effekter.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orientering tages til efterretning
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Sagen blev forelagt. Det blev besluttet, at projektet afsluttes, og der ikke
bevilges midler til projektet: Roskilde lampen.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 4
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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5. Social inklusion
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103104

Resume
Vækstforum og Regionsrådet godkendte på møder i september 2016 ReVUS
investeringsplan 2017-2018. Der igangsættes nu den første annoncering i
investeringsplanen vedr. social inklusion, som har fokus på at få udvidet
arbejdsstyrken. Der er afsat 1 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af 25 mio. kr. fra
tilskudsrammen under Socialfonden.
Sagsfremstilling
For at indfri de strategiske målsætninger i ReVUS omkring at: 1)
Beskæftigelsen skal styrkes i Region Sjælland, 2) At der skal være en
kompetent arbejdsstyrke, som skaber vækst og velstand samt 3) At flere unge
gennemfører en ungdomsuddannelse, igangsættes en annoncering vedrørende
Social inklusion med henblik på indkaldelse af ansøgninger med forventet frist
for indsendelse ultimo februar måned 2017 med efterfølgende administrativ
behandling. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra de udvælgelseskriterier,
som er godkendt af Vækstforum Sjælland. Udvælgelseskriterierne fremgår af
udkast annonceringsmateriale, som er vedlagt.
Socialfondsprogrammet for 2014-2020 fastlægger rammerne for hvilke
aktiviteter, indsatser og målgrupper, som kan støttes. Fokus i
annonceringsmaterialet er på, at flere unge med særlige udfordringer skal have
mulighed for at tage en ungdomsuddannelse, herunder særligt en
erhvervsuddannelse, samt at beskæftigelsesgraden for de lavest uddannede
skal øges, og at langtidsledigheden således reduceres. Annonceringen skal
således medvirke til at udvide arbejdsstyrken.
Målgruppen er således personer, der ikke kan opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet uden støttende indsatser. I målgruppen indgår også
flygtninge og indvandrere med opholds- og arbejdstilladelse. Et nyt redskab i
den forbindelse er IGU (integrationsindsatsen), hvor flygtninge både opnår
tilknytning til arbejdsmarkedet og formel uddannelse fx dele af en
erhvervsuddannelse. Aktiviteter i relation til denne indsats, skal relateres til
personer, som har afsluttet integrationsperioden. Øvrige vilkår fremgår af
annonceringsmaterialet.
I forhold til EU-finansieringen fra Socialfondsprogrammet er det et krav, at
inden for den tildelte EU-tilskudsramme, at Vækstforum Sjælland i
programperioden 2014-2020 bruger 20% af midlerne – svarende til ca. 54
mio. kr. – til social inklusion. I forbindelse med en tidligere annoncering, er
der givet tilsagn om ca. 22 mio. kr. til 3 projekter. EU-tilskudsprocenten udgør
50% af totalbudgettet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
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Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender, at
administrationen igangsætter annoncering efter ansøgninger vedrørende
Social inklusion.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstillingen blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 5
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:
- Annonceringsmateriale Social inklusion
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6. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103105

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
Mål 2
erhvervserhvervsRegionalfonden Socialfonden
udviklingsmidler
udviklingsmidler 2014-2020
2014-2020
2016
2017
Budgetramme
68.600.000
70.000.000
245.003.715
253.530.529
(inkl.
øremærkede
midler)
Tilbageløb
3.139.158
Ekstra
2.000.000
bevilling fra
Regionsrådet
Hidtidige
61.820.616
25.491.012
67.736.137
88.006.320
bevillinger
Øremærkede
4.500.000
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
11.918.542
0
0
0
mødet 7.
december
2016
Reserverede
1.000.000
55.000.000**
10.000.000*
midler
25.000.000#
Ikke
0
39.008.988
122.267.578
130.524.209
disponeret
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.).
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**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
reserveret 15 mio. kr. vedrørende idé indkaldelsen Energi- og
ressourceeffektivitet i regionens SMV’er.
# De anførte reserverede 25 mio. kr. også under Socialfonden vedrører
kommende annoncering angående nye projekter med aktiviteter i relation til
Social Inklusion, jfr. andet dagsordens punkt.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.
Regionsrådet har afsat i alt 68.600.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2016.
Der er hidtil bevilget 61.820.616 kr.
Regionsrådet har afsat 70.000.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2017. Der er
hidtil bevilget 25.491.012 kr. Regionsrådet har på budget 2017 afsat 4.500.000
kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til Greater Copenhagen-samarbejdet.
Der indstilles i alt 11.918.542 kr. af 2016-midlerne på dette møde. Der
indstilles ikke 2017-midler på dette møde.
I Regionsrådets budget 2016 og 2017 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
Hermed er alle 2016-midler disponeret. Der er 39.008.988 kr. af 2017midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde ikke modtaget nye ansøgninger om tilskud fra
Socialfonden eller Regionalfonden.
I tilknytning til ny annoncering vedrørende Social inklusion i relation til
Investeringsplan 2017-2018 er der reserveret i alt 25 mio. kr.
Genannoncering: Energi- og ressourceeffektive SMV´er
Af ovenstående økonomioversigt fremgår det endvidere, at der tidligere er
reserveret 15 mio. kr. under Regionalfonden til afledte ansøgninger i relation
til ideindkaldelsen vedrørende Energi- og ressourceeffektivitet i regionens
SMV’er. I Forberedelsessekretariatets møde den 19. august 2016 blev 2
idebeskrivelser (fra Dansk Symbiosecenter, Kalundborg og Væksthus
Sjælland) godkendt, således at der skulle arbejdes for en fælles egentlig
Regionalfondsansøgning.
Selvom der har været arbejdet intens på denne mulighed, er der fra Dansk
Symbiosecenter modtaget meddelelse om, at der fra det samlede konsortium
(Clean, Gade 21, Væksthus Sjælland og Dansk Symbiosecenter) ikke indsendes
en Regionalfonds ansøgning, idet det ikke er lykkedes af finde en bæredygtig
(med-) finansiering af projektet, som i væsentlig grad skulle findes i kredsen af
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forventede (alle) deltagende kommuner i Region Sjælland. Kommunernes
ressourcer er bundet til kerneopgaverne og en vis usikkerhed omkring den
primære erhvervsservice vurderes, at have rimelig indflydelse på den
manglende tilslutning til den nødvendige medfinansiering, idet EU-bevillingen
max. kan udgøre 50% af de samlede projekt udgifter.
Administrationen vil snarest muligt forsøge at revurdere
annonceringsmaterialet med henblik på genannoncering, således at andre
aktører vil kunne løfte opgaven i relation til ”grønne forretningsmodeller”.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstillingen blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 6
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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7. Tilskudssager ved annoncering:
Biomassebaseret innovation
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103106

Resume
Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte en annoncering
efter idé-beskrivelser under titlen ”Udvikling af bioøkonomiske potentialer:
Biomassebaseret innovation”. Der er efterfølgende modtaget fire
idébeskrivelser, som er blevet videreudviklet til to ansøgninger, der begge
vurderes at leve op til kravene i annonceringen; dog har det ene projekt en
udfordring med medfinansieringen.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte i alt tre
annonceringer inden for ”Udvikling af bioøkonomiske potentialer” - hhv. to
annonceringer efter ansøgninger og en ansøgning efter idé-beskrivelser. Der er
afsat i alt 4,5 mio. kr. til at udvikle den regionale bioøkonomi.
Ved fristen for indsendelse af ansøgninger den 19. august 2016 havde
administrationen under temaet ”Biomassebaseret innovation” modtaget fire
idé-beskrivelser.
På baggrund af en administrativ screening af de indkomne projektidéer er to af
disse indstillet til afslag, idet de begge var fremsendt af kommercielle virksomheder og ikke vil kunne gøres konforme med Lov om erhvervsfremme.
Administrativ screening er vedlagt.
De to øvrige projektidéer er blevet videreudviklet af ansøgerne i dialog med
administrationen, hvor ansøgerne er blevet orienteret om hvilke kriterier, der
ikke var opfyldt. Der er på den baggrund modtaget to ansøgninger, som begge
vurderes at leve op til de formelle krav i annonceringen.
Det er projektet ”BIOFISK”, som Guldborgsund Kommune står bag, og
projektet ”Alternativ proteinproduktion i Region Sjælland”, der har Agro
Business Park, som ansøger. Der søges om hhv. 791.430 kr. og 999.950 kr.
af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Projekttitel: BIOFISK - Bioøkonomi I Organisk Foder Innovation for Strand
Kommuner
Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2018
Formål, målgruppe og partnere
Formålet med BIOFISK er at udvikle og dokumentere effektive biotekniske
produktionsmetoder og -processer samt økonomisk bæredygtig business case
for lokalt produceret foderprotein baseret på insekter, som er dyrket på
strandopskyl (ålegræs, fedtemøg, andre typer af tang) og grønne restfraktioner
fra sukkerproduktion og landbrug.

- 17 -

Målgruppen for indsatsen består af landbrugssektoren (som leverandør og
foderaftager), agroindustrien (som leverandør og foderproducent),
akvakultursektoren (som foderproducent) og følgeindustri (SMV´er).
Projektpartnerskabet består af Guldborgsund Kommune, Business LollandFalster, Dansk Landbrug Sydhavsøerne. Nordic Sugar A/S deltager som
samarbejdspartner, og desuden indgår projektet i samspil med Baltic Blue
Biotechnology Alliance som caseprojekt.
Forventede output og effekter
Hovedaktiviteter

Output

Kommunikation

Hjemmeside, artikler,
nyhedsbrev mv.

Høst og håndtering af
strand- og anden
biomasse

Effekter på kort og på
langt sigt
Effekter på kort sigt:
Videndeling om positiv
business case for
etablering af lokal
produktion

Dokumentation af
strand-biomasse til
insektdyrkning og andre
biomasse-potentialer
Synliggørelse af lokale
kompetencer og
Testet og dokumenteret muligheder inden for
Teknisk metode til
metode for dyrkning af
proteinproduktion
dyrkning af insekter
insekter og beskrivelse
af pilotproduktion
Effekter på langt sigt:
Etablering af lokal
Testet og dokumenteret produktion af insekter til
Teknisk metode til
metode for ekstrahering protein og højværdiekstrahering af protein af protein og andre
stoffer
og andre
højværdistoffer
højværdistoffer
Indgåelse af aftaler
Business case, baseret
mellem lokale produBusiness case og
på feasibilitystudier, for center af insekter og
feasibility; kortlæg-ning a) dyrkning af insekter
protein, foderproducenaf værdikæder
og b) ekstrahering af
ter og agroindustrien
protein og andre
højværdistoffer
Udvikling af lokal
produktion og salg af
Videndeling
insekter og protein og
Formidling til lokale
andre højværdistoffer
potentielle leverandører
baseret på opskyl og
og aftagere
andre biomasser
Rapport om fremtidig
Konklusion og
indsats for
perspektivering
kommercialisering
Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum Sjælland
Egen medfinansiering

Ansøgt beløb i kr.
791.430

Støtteprocent
50%

791.430

50%
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Samlet finansiering

1.582.860

100%

Vurdering ud fra udvælgelseskriterier i annoncering
1. Sikring af projektets finansiering gennem deltagernes egenfinansiering eller
anden finansiel støtte. Minimum 50% af projektets samlede finansiering skal
komme fra andre parter end Region Sjælland.
Der er egenfinansiering på 50% fra Gundborgsund Kommune, Business
Lolland-Falster og Dansk Landbrug Sydhavsøerne.
2. Aktiviteterne er velbegrundede og kvalificerede med en klar sammenhæng til
ambitiøse resultat- og effektmål, som lever op til indsatsens formål om at fremme
udviklingen af innovative biomassebaserede produkter samt målgruppens behov.
Effektkæden beskriver kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, som
afspejler det aktuelle udviklingstrin inden for insektbaseret protein samt
behovet for en lokal og regional indsats. Der er samtidig behov for en
yderligere præcisering og konkretisering af effektkæden.
3. Fokus på indfrielse af flest mulige resultater og med størst mulig effekt.
Idet indsatsen omfatter hele værdikæden og der etableres samspil med
relevante lokale aktører, har projektet fokus på størst mulig effekt.
4. Opbakning fra og konkret deltagelse i aktiviteterne af virksomheder og
videnaktører. Her lægges vægt på tilsagn fra relevante virksomheder.
Udover lokal forankring gennem partnerskabet er der tilsagn fra Nordic Sugar
A/S.
5. Ansøger/evt. partnerskab har ekspertise inden for den konkrete indsats.
Partnerskabet i kombination med ekstern konsulentbistand har omfattende
viden om lokalområdet og den faglige viden, der er nødvendig for at skabe
projektets leverancer.
6. Ansøger har kompetencer og erfaringer med hensyn til projektledelse og
projektadministration og kvalitetssikring.
Ansøger har en mangeårig erfaring med og kompetence inden for projektledelse og -realisering.
7. Klar beskrivelse af projektets gennemførelse og organisering.
Projektet er velbeskrevet mht. realisering og organisering.
Projekttitel: Alternativ proteinproduktion i Region Sjælland.
Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017
Formål, målgruppe og partnere
Projektet har til formål at sandsynliggøre og skabe grundlag for en økonomisk
og miljømæssig bæredygtig proteinproduktion, baseret på biomasseressourcer
herunder sidestrømme fra fødevareklyngen i Region Sjælland.
En alternativ proteinproduktion kan basere sig på insekter (f.eks. dyrket på
affald fra grøntsagsproduktion), fra fermentering af biogas, marin biomasse
(mikroalger, tang, skaldyr) og forstbaseret biomasse.
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Projektets målgruppe er fødevareklyngen i Region Sjælland: Landmænd,
landboforeninger, godsejere, procesvirksomheder, fødevarevirksomheder,
foderstofselskaber, investorer og energiselskaber samt andre potentielle
samarbejdspartnere med interesse for protein, herunder kommuner,
erhvervsorganisationer og uddannelsesmiljøer.
Projektpartnerne er Agro Business Park og Roskilde Universitet. Desuden
samarbejdes med Business Lolland-Falster og eksterne konsulenter i form af
universiteter og GTS-institutter.
Forventede output og effekter
Hovedaktiviteter

Output

Screening af mulige
cases for alternativ
proteinproduktion

Notat om 5 mulige cases
for alternativ protein
produktion samt
scenariebeskrivelse for
øget selvforsyning med
protein
Præsentation af de 5 cases
for målgruppen
Udvælgelse af 3 cases

Udarbejdelse af tre
cases for alternativ
protein-produktion i
Region Sjælland

Afklaring af den lokale/
regionale erhvervsmæssige og miljømæssige
betydning af realisering af
de 3 proteinanlæg

Demonstration og
kommunikation

Formidling af nyheder og
projektmuligheder via
digital platforme og
arrangementer

Effekter på kort og på
langt sigt
Effekter på kort sigt:
Etablering af
minimum 3
arbejdsgrupper, der
tager de 3 cases videre
mod realisering
Øget interesse for
alternativ proteinproduktion i fødevareklyngen i Region
Sjælland
Effekter på langt sigt:
Tilbundsgående undersøgelser af proteinproducerende anlæg
Etablering af et eller
flere af disse anlæg

Virksomhedsinvolvering
og arbejdsgrupper

Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum Sjælland
Egen medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
999.950

Støtteprocent
68%

464.000

32%

1.463.950

100%
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Vurdering ud fra udvælgelseskriterier i annoncering
1. Sikring af projektets finansiering gennem deltagernes egenfinansiering eller
anden finansiel støtte. Minimum 50% af projektets samlede finansiering skal
komme fra andre parter end Region Sjælland.
Ansøger har en egenfinansiering på 32%.
2. Aktiviteterne er velbegrundede og kvalificerede med en klar sammenhæng til
ambitiøse resultat- og effektmål, som lever op til indsatsens formål om at fremme
udviklingen af innovative biomassebaserede produkter samt målgruppens behov.
Aktiviteterne er begrundede og har en klar sammenhæng med resultat- og
effektmål. Samtidig er aktiviteterne beskrevet ret overordnet, og der er behov
for en yderligere præcisering og konkretisering af effektkæden.
3. Fokus på indfrielse af flest mulige resultater og med størst mulig effekt.
Projektet har fokus på at optimere resultater og effekten af 3 mulige cases.
4. Opbakning fra og konkret deltagelse i aktiviteterne af virksomheder og
videnaktører. Her lægges vægt på tilsagn fra relevante virksomheder.
Projektet har samarbejdstilkendegivelse fra Business Lolland-Falster, der har
et omfattede kontaktnetværk af områdets virksomheder og andre aktører.
5. Ansøger/evt. partnerskab har ekspertise inden for den konkrete indsats.
Partnerskabet har ekspertise inden for biomasse og produktion i tilknytning
hertil.
6. Ansøger har kompetencer og erfaringer med hensyn til projektledelse og
projektadministration og kvalitetssikring.
Ansøger har en mangeårig erfaring med og kompetence inden for projektledelse og -realisering.
7. Klar beskrivelse af projektets gennemførelse og organisering.
Projektet er klart beskrevet mht. realisering og organisering.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Begge projekter medvirker til af opfylde flere af målsætningerne i ReVUS
2015-2018, ligesom de har fokus på to af de prioriterede brancheområder, hhv.
bioøkonomi og fødevareproduktion.
De har begge fokus på relativt nye udviklings- og forretningsområder i dansk
sammenhæng, dels foderproduktion baseret på insekter dyrket på
strandopskyl og dels forskellige typer af alternativ proteinproduktion.
Administrationen vurderer, at BIOFISK projektet middelbart vil kunne få
størst effekt, idet det er meget konkret fokuseret og har en klar lokal
forankring, mens projektet om alternativ proteinproduktion har en mere
overblikskabende karakter.
BIOFISK indgår i Guldborgsund Kommunes bioøkonomiske strategiske
satsning, som byrådet har prioriteret de kommende 3-4 år, og kommunen
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ønsker med projektet at få afdækket mulighederne for en efterfølgende
kommercialisering.
Hertil kommer, at BIOFISK har 50% egenfinansiering, mens den kun er på
32% i projektet om alternativ proteinproduktion.
Pt. foregår der en dialog med Guldborgsund Kommune om at få etableret en
tilfredsstillende ansøgning, herunder præcisering af snitflader i forhold til
samarbejdspartnere og præcisering af effektkædeskemaet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1

2

Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 791.430 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Guldborgsund Kommunes projekt ”BIOFISK”.
Midlerne bevilges fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2016.
Administrationen får bemyndigelse til at færdiggøre ansøgningen i
samarbejde med ansøger.

Sagen afgøres af Vækstforum og Regionsrådet.
Indstillingen blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
John Brædder erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 7
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:
- Administrativ screening_Biomassebaseret innovation
- BIOFISK_Ansøgning
- BIOFISK_Budgetskema
- BIOFISK_Aktivitetsskema
- BIOFISK_Effektkædeskema
- BIOFISK_Organisationsdiagram
- Alternativ proteinproduktion_Ansøgning
- Alternativ proteinproduktion_Budgetskema
- Alternativ proteinproduktion_Aktivitetsskema
- Alternativ proteinproduktion_Effektkædeskema
- Alternativ proteinproduktion_Organisationsdiagram
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8. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103108

Resume
Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to
annonceringer, der skal understøtte udviklingen af bioøkonomiske
potentialer i regionen om hhv. udvikling af et halmmarked gennem
halmcentraler og udvikling af biokompositter. Hver annoncering har
modtaget én ansøgning, som administrationen indstiller til godkendelse i
Vækstforum Sjælland.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to annonceringer
for udvikling af regionens potentialer inden for bioøkonomi med afsæt i bl.a.
halm.
Fælles for begge indsatser er, at de vil involvere og bistå relevante regionale
aktører med at opbygge viden, markedsanalyser og udviklingsplaner, der bedst
muligt udnytter halm gennem hhv. etablering af halmcentraler og udnytter
halm og resttræ til nye produkter som fx biokompositter.
Ved fristens udløb var der modtaget en ansøgning på 1,5 mio. kr. til ”Halm
Ressource Sjælland” og én ansøgning på 2 mio. kr. til ”Biokompositter
Sjælland”.
Roskilde Universitet står for begge ansøgninger. Administrationen indstiller
begge projekter til godkendelse, dog at de samles som ét projekt, med to
delmål.
Projekt ”Halm Ressource Sjælland”
Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017
Formål, målgruppe og partnere
Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan
halmcentraler kan understøtte en flersidig anvendelse af regionens
halmressourcer gennem 1) optimal ressourceudnyttelse, 2) udvikling af
halmmarkedet, 3) innovation og teknologiudvikling.
Projektet udvikles og gennemføres i samspil med virksomheder og
organisationer med tilknytning til halmfremstilling, -forarbejdning og anvendelse samt energiproduktion.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater
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Effekter på kort og på
langt sigt

Aktivitet 1
Rapport om:
Anvendelsesmuligheder
 Halmproduktionen i
for halm - kortlægning
regionen
 Anvendelsesmuligheder
for halm
 Vækst- og
beskæftigelsesmuligheder
Aktivitet 2
Forsøgsprogram og
gennemførelse af
forsøg. Valg af caseområde for
aktiviteterne
Aktivitet 3
Vurdering af
halmcentraler som
økonomisk model

Effekter på kort sigt:
Øget efterspørgsel
efter halm. Det
samlede indtægtspotentiale vurderes
som 330-450 mio. kr.

Dokumentation for forsøg:
 Afsætning af højkvalitetshalm til bioplast
 Halm som råvare til
biogasanlæg
 Halmpiller

Udvikling henimod en
optimal ressourceudnyttelse, markedsudvikling samt
innovations- og
teknologiudvikling
iværksat gennem
halmcentraler som
forretningsmodel

Rapport om halmcentraler og
markedsmuligheder

Effekter på langt sigt:

Rapport og plan:
Sammenfatning af forsøg med
forslag til en videre
kommercialisering, herunder
de kommercielle potentialer
for halmcentraler

Fortsat udvikling af
afsætningsmuligheder,
optimering af anvendelsen samt
innovation gennem
nye anvendelsesmuligheder
Etablering af 5-6
halm-centraler i
regionen kan sikre
afsætning/ udnyttelse
af halm-potentialet,
som vil indebære en
indtægtsskabelse i
landbruget på 330450 mio. kr. og
bidrage til skabelse af
en produktværdi på
mindst 1,8 mia. kr.

Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum Sjælland
Egen medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
1.500.000

Støtteprocent
50%

1.500.000

50%

3.000.000

100%
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Vurdering ud fra udvælgelseskriterier i annoncering
1. Kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, som lever op til
indsatsens formål og behov hos målgruppen, er beskrevet.
Effektkæden beskriver kvalificerede og ambitiøse og resultat- og effektmål, der
afspejler det aktuelle udviklingstrin og behovet for en regional indsats. Fokus
på optimering og højværdianvendelse.
2. Effektkæden er klart beskrevet med tydelig sammenhæng mellem
aktiviteter, resultater (output) og effekter (outcome).
Der er en klar sammenhæng mellem indsats, resultater og effekter.
3. Virksomheder i Region Sjælland og evt. videnaktører støtter op om
projektet, og deltager fra projektets start. Ansøger skal ved indlevering af
ansøgning have tilsagn fra virksomheder, der ønsker at deltage i
projektet.
Ansøger har konstateret interesse hos en række aktører i regionen inden for
målgruppen. Der vil blive sat særligt fokus på en case-lokalitet, samtidig med
at alle resultater vil blive formidlet til aktører omkring øvrige mulige
lokaliteter i regionen.
4. Der er egenfinansiering fra de deltagende virksomheder og evt.
videnaktører.
Der er egenfinansiering fra Roskilde Universitet.
5. Ansøger/evt. partnerskab, herunder evt. underleverandører, har
ekspertise inden for den konkrete indsats med hensyn til bioøkonomi,
produktionsprocesser og virksomhedsudvikling.
Ansøger har betydelig viden inden for halm og halmanvendelse samt om
bioøkonomiske udviklingspotentialer og deres omsætning i
produktionsprocesser og virksomhedsudvikling.
6. Ansøger har kompetencer og erfaringer med hensyn til projektledelse,
projektadministration og kvalitetssikring.
Ansøger har en mangeårig erfaring med og kompetence inden for
projektledelse og -realisering.
7. Projektet bygger videre på og sikrer koordinering med tidligere og
igangværende projekter i regionen og evt. andre steder i landet.
Projektet bygger især videre på projektet ”Vurdering af potentialer for
bioøkonomi i Region Sjælland”, gennemført i perioden 2014-2015. Desuden
sikres koordinering med det bioøkonomiske projekt om biokompositter.
8. Ansøger har redegjort for projektets organisering og gennemførelse,
herunder samspil med de deltagende virksomheder og evt. videnaktører.
Det fremgår af ansøgningen, hvordan projektet vil etablere samspil med
relevante aktører i regionen, både i den indledende fase med
lokalitetsvurdering og i forbindelse med den specifikke case-lokalitet, hvor
forsøg skal udføres.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
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Det er administrationens vurdering, at projektets aktiviteter opfylder de
formelle udvælgelseskriterier i annonceringsmaterialet.
Projektet er forankret i regionen og bygger videre på den hidtidige indsats
inden for bioøkonomi og den Regionale Udviklings- og Vækststrategi 20152018. Projektet vil blive koordineret med det bioøkonomiske projekt om
biokompositter.
Ansøgning fra Roskilde Universitet og effektkædeskema er vedlagt.
Projekt Biokompositter Sjælland
Projektperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017
Formål, målgruppe og partnere
Formålet med projektet er at udvikle viden og udviklingsplaner for, hvordan
virksomheder kan tage del i udviklingen af en produktion af plastbaserede
biokompositter. Indsatsen vil omfatte anvendelse af såvel halm som resttræ
som tilsætningsmateriale i biokompositter.
Projektets primære målgruppe er de 72 plastindustrielle virksomheder,
virksomheder, der kan levere råmaterialer til biokompositproduktionen og
endelig virksomheder, der kan aftage biokompositter især inden for bygge- og
anlægsbranchen.
Projektet gennemføres af et partnerskab bestående af Roskilde Universitet og
Odsherred kommune. Partnerskabet vil etablere samspil med virksomheder og
organisationer inden for indsatsfeltet.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

Aktivitet 1
Potentialer for
biokompositter inden
for plast-området

Rapport om:
 potentialer for
biokompositter i
regionens
plastvirksomheder
 Vurdering
biomasseressourcerne
 Udvalgte og
illustrative cases
vedrørende
biokompositter
 Pre-feasibility
analyser af
biokompositprodukter

Aktivitet 2
Samarbejde med
virk-somheder og
viden-institutioner,
herunder

Rapport om relevante
produkt-typer og hertil
hørende biokompositter
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Effekter på kort og på
langt sigt
Effekter på kort sigt:
Udvikling og produktion
af mindst 5 forskellige
biokompositprodukter i
tilknytning til regionens
plastindustri
Kendskab hos målgruppen til tekniske potentialer for biokompositter,
råvarepotentialerne,
biokompositfremstilling
og produktanvendelse
samt relevante produkttyper og dertil hørende
biokompositter
Viden om materialeafprøvning af forskellige
typer af biokompositter

materialeafprøvning
og videnopbygning

Aktivitet 3
Markedsanalyse,
formidling af
resultater til alle
virksomheder samt
forslag til
videreførelse af
aktiviteterne

Dokumentation for
materialeafprøvning af
biokompositter
Vidensdeling, studiebesøg mellem aktører
Markedsanalyse
Plan med forslag til de
næste udviklingstrin

Kendskab til afsætningsmuligheder
Målgruppens bidrag til
forslag til næste udviklingstrin
Effekter på langt sigt:
En større del af regionens
plastvirksomheder til
have biokompositter i
deres produktsortiment
Virksomhederne vil gennem biokompositsatsningen betydeligt øge deres innovative potentiale
over for nye produkttyper
Biokompositprodukterne
vil blive fuldt integreret
hos råvareleverandører,
producenter og aftagere
Med fuld udnyttelse af
potentialet kan
omsætningen i regionens
plastindustri øges med
0,6-1,8 mia. kr. eller 1825%

Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum Sjælland
Egen medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
2.000.000

Støtteprocent
58%

1.448.276

42%

3.448.276

100%

Vurdering ud fra udvælgelseskriterier i annoncering
1. Kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, som lever op til indsatsens
formål og behov hos målgruppen, er beskrevet.
Effektkæden beskriver kvalificerede og ambitiøse og resultat- og effektmål, der
afspejler det aktuelle udviklingstrin og behovet for en regional indsats. Fokus
på regionale ressourcer og deres højværdianvendelse i virksomheder i
regionen.
2. Effektkæden er klart beskrevet med tydelig sammenhæng mellem aktiviteter,
resultater (output) og effekter (outcome).
Der er en klar sammenhæng mellem indsats, resultater og effekter.
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3. Virksomheder i Region Sjælland og evt. videnaktører støtter op om projektet, og
deltager fra projektets start. Ansøger skal ved indlevering af ansøgning have
tilsagn fra virksomheder, der ønsker at deltage i projektet.
Ansøger har konstateret interesse hos en række aktører i regionen inden for
målgruppen. Samtidig vurderes det, at der ud af i alt 72 plastvirksomheder vil
være 45, som vil kunne implementere biokompositproduktion.
4. Der er egenfinansiering fra de deltagende virksomheder og evt. videnaktører.
Der er egenfinansiering fra Roskilde Universitet og projektpartneren og
Odsherred Kommune.
5. Ansøger/evt. partnerskab, herunder evt. underleverandører, har ekspertise inden
for den konkrete indsats med hensyn til bioøkonomi, produktionsprocesser og
virksomhedsudvikling.
Ansøger har betydelig viden inden for halm, andre materialer og deres
anvendelse samt om bioøkonomiske udviklingspotentialer og deres omsætning
i produktionsprocesser og virksomhedsudvikling.
6. Ansøger har kompetencer og erfaringer med hensyn til projektledelse,
projektadministration og kvalitetssikring.
Ansøger har en mangeårig erfaring med og kompetence inden for
projektledelse og -realisering.
7. Projektet bygger videre på og sikrer koordinering med tidligere og igangværende
projekter i regionen og evt. andre steder i landet.
Projektet bygger især videre på projektet ”Vurdering af potentialer for
bioøkonomi i Region Sjælland”, gennemført i perioden 2014-2015. Desuden
sikres koordinering med det bioøkonomiske projekt om halmcentraler.
8. Ansøger har redegjort for projektets organisering og gennemførelse, herunder
samspil med de deltagende virksomheder og evt. videnaktører.
Det fremgår af ansøgningen, hvordan projektet vil etablere samspil med relevante
virksomheder og andre aktører i regionen.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at projektets aktiviteter opfylder de formelle
udvælgelseskriterier i annonceringsmaterialet.
Projektet er forankret i regionen og bygger videre på den hidtidige indsats inden for
bioøkonomi og den Regionale Udviklings- og Vækststrategi 2015-2018. Projektet vil
blive koordineret med det bioøkonomiske projekt om halmcentraler.
Ansøgning fra Roskilde Universitet og effektkædeskema er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1

Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 1.500.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Roskilde Universitets projekt ”Halm Ressource
Sjælland” og 2.000.000 kr. til Roskilde Universitets projekt ”Biokompositter
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2

Sjælland” under forudsætning af, at de samles som ét projekt, med to
delmål. Midlerne bevilges fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2016.
Administrationen får bemyndigelse til at færdiggøre ansøgningen i
samarbejde med ansøger.

Sagen afgøres af Vækstforum og Regionsrådet.
Indstillingen blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen og John Brædder var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 8
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:
- Halmcentraler_Ansøgning
- Halmcentraler_Effektkædeskema
- Biokompositter_Ansøgning
- Biokompositter_Effektkædeskema
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9. Tilskudssager ved annoncering: Statslige
arbejdpladser
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3100241

Resume
Vækstforum har på baggrund af skriftlig høring den 5. til 12. oktober 2016
vedtaget at igangsætte en annoncering efter ansøgninger til aktiviteten ”
Regional vækst og innovation som følge af flytning af statslige
arbejdspladser”. Der er afsat 3 mio. kr. til indsatsen. Der er modtaget 2
ansøgninger. Begge indstilles til godkendelse
Sagsfremstilling
I perioden 13. oktober 2016 til 15. november 2016 blev der annonceret efter
ansøgninger til indsatser, der kan sikre, at flytningen af statslige
arbejdspladser skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region
Sjælland.
Formålet med indsatsen er at sikre, at flytningen af statslige arbejdspladser
skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Sjælland. Fokus er på
afprøvning af konkrete indsatser, der på kort sigt kvalificerer regionale
virksomheder til at levere services, tjeneste og konsulentydelser til flyttede
statslige institutioner og, at der på langt sigt udvikles stærke vækst- og
inkubationsmiljøer omkring de statslige institutioner, der sikrer kvalificerede
arbejdskraft og innovation og vækst hos private virksomheder.
Indsatsen finansieres via restancemidler, der stammer fra projekter, der ikke
har brugt det fulde beløb de har modtaget i tilskud. Der er afsat op til 3
millioner kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til denne indsats. Der
forventes medfinansiering på 50% fra involverede og eksterne partnere til
projektet.
Ved ansøgningsdeadline d. 15. november 2016 havde administrationen
modtaget to ansøgninger.
De to ansøgere er:
- Holbæk Kommune
- University College Sjælland
Holbæk: Viden på spil - Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland
Projektoplysninger
Projektets navn: Viden på spil: Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland
Projektperiode: 1/1-2017 – 31/12-2019
Formål, målgruppe og partnere
Formålet med projektet er at udvikle faglige miljøer og synergieffekter
omkring uddannelse bredt set i forbindelse med flytning af ca. 120
arbejdspladser i de tre statslige institutioner Danmarks Evalueringsinstitut,
Akkrediteringsinstitutionen og Danida Fellowship Centre til Holbæk. Det
gøres ved at igangsætte en række aktiviteter, der synliggør og udbreder
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samarbejdet mellem de tilflyttede statslige institutioner, kommunen,
uddannelsesudbydere, studerende og erhvervslivet, herunder udvikling af et
læringscenter. Aktiviteterne ligger inden for understøttelse af
arbejdskraftsbehov, kompetenceudvikling og udvikling af det offentligeprivate samarbejde for virksomheder og de flyttede statslige institutioner.
Dermed bidrager projektet til at løfte Nordvestsjælland uddannelsesmæssigt
og fremme samarbejder mellem offentlig institutioner og private
virksomheder. Samtidig sikres det, at Danmarks Evalueringsinstitut og
Akkrediteringsinstitutionen integreres i arbejdet med uddannelse på Sjælland.
Målgruppen er:
- Små virksomheder og iværksættere, der vil samlokalisere med de statslige
institutioner og danne stærke faglige miljøer
- Studerende og dimittender, der kan komme i uddannelses- og praktikforløb
på de statslige institutioner eller i virksomheder, der samarbejder med
institutionerne
- Virksomheder med udækket behov for arbejdskraft
- EVA, Akkrediteringsinstitutionen og Danida Fellowship Centre
- Lokale og regionale aktører med interesse for at samarbejde om uddannelse
og sikre en koordineret og vedvarende indsats i forhold at etablere solide
faglige miljøer og synergier.
Partnerne bag projektet er Holbæk Kommune, University College Sjælland,
Roskilde Universitet og Erhvervsforum Holbæk. Dertil indgår de tre statslige
institutioner Danmarks Evalueringsinstitut, Akkrediteringsinstitutionen og
Danida Fellowship Centre i følgegruppen for projektet.
Forventede resultater og effekter
Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.
kr. 999.923

Medfinansiering indstillet
via
Forberedelsessekretariatet
Egen medfinansiering
kr. 1.000.000
Samlet finansiering

Støtteprocent
50%
50%

kr. 1.999.923

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at projektets aktiviteter opfylder de
udvælgelseskriterier, der stilles i annonceringsmaterialet.
Således samarbejdes der i projektet med relevante erhvervsaktører,
kommuner, uddannelsesinstitutioner og statslige institutioner, der involveres i
forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk. Projektet
baner vej for et hidtil uset samarbejde mellem uddannelse, erhvervsliv og de
statslige institutioner, der bidrager til at realisere vækstpotentialerne
forbundet med flytningen af de tre statslige institutioner og understøtter vækst
hos virksomheder og et øget kompetenceniveau i Nordvestsjælland. Der er
vedlagt samarbejdsaftale om medfinansiering fra projektets partnere og der er
fokus på tæt koordination og samarbejde med de statslige institutioner.
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Administrationen vil gå i dialog med ansøger om udspecificering af projektets
kvantitative resultater i effektkædeskemaet.
Bilagsnotat, Ansøgning og Effektkæde er vedlagt
University College Sjælland: Regional vækst gennem statslig udflytning til
Region Sjælland
Projektoplysninger
Projektets navn: Regional vækst gennem statslig udflytning til Region Sjælland
Projektperiode: 1/1-2017 – 31/12-2019
Formål, målgruppe og partnere
Projektets formål er at bidrage til varig vækst og beskæftigelse ved at
gennemføre fem forskelligartede case-indsatser, der afprøver aktiviteter inden
for vækst- og kompetencesporet. De fem indsatser skal skabe eksempler på
best practice og gode historier i forhold til, at skabe udvikling i Region
Sjælland igennem udflytningen af statslige arbejdspladser. Projektets fem
indsatser bliver omdrejningspunkt for tværkommunale og tværsektorielle
udviklingsaktiviteter samt netværks- og vidensdeling mellem kommunerne, de
statslige institutioner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre
aktører og interessenter i regionen. Projektet har dertil som ambition, at
udvikle rammer og nytænkende initiativer, der får de udflyttede statslige
institutioner til at føle sig vel modtaget og hurtigt blive integreret i Region
Sjælland.
Målgruppe for projektet
- Slots- og Kulturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Søfartsstyrelsen,
Udbetaling Danmark, Udlændingestyrelsen og BaneDanmark
- SMVer, der ønsker at være leverandør på services, konsulent- og
tjenesteydelser til de anførte statslige institutioner
- Studerende og dimentender, der kan komme i uddannelses- eller
praktikforløb
- Deltagere i efteruddannelse- og videreuddannelsestilbud
Partnerne i projektet er University College Sjælland, Guldborgsund kommune,
Næstved kommune, Ringsted kommune, Slagelse kommune, Sorø kommune,
Vordingborg kommune. Roskilde Universitet, Erhvervsakademi Sjælland,
Syddansk Universitet.
Forventede resultater og effekter
Resultater og effekter fremgår ikke klart af effektkæden, som er vedlagt
ansøgningen. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en ny, kortere og
mere fokuseret effektkæde i dialog med ansøger.
Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.
Medfinansiering indstillet kr. 1.587.560
via
Forberedelsessekretariatet
Egen medfinansiering
kr. 1.589.000
Samlet finansiering

kr. 3.176.560
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Støtteprocent
50%
50%

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke kan godkendes i sin
nuværende form, idet den har følgende, væsentlige mangler:
- Der mangler forundersøgelse af behov hos de flyttede statslige
institutioner. Hvilket bør ligge klart, før man definerer løsninger,
aktiviteter og resultatmål.
- Effektkæden er ukonkret. Den mangler målbare output og resultater.
Den bør forkortes og fokuseres.
- Ansøgningen har hovedfokus på annonceringens kompetencespor og
kun på videregående niveau. De få aktiviteter, som er beskrevet under
vækstsporet skal uddybes, så det bliver klart hvordan projektet
bidrager til deltagende virksomheders vækst.
- Flere af projektets aktiviteter ligger udenfor rammen af, hvad de
regionale erhvervsudviklingsmidler kan bruges til, jævnfør Lov om
Erhvervsfremme. Det gælder bl.a. køb af ordinære uddannelsestilbud,
der finansieres via taxameterordningen og igangværende indsatser som
fx ægtefælleindsats i Guldborgsund.
- I kompetencesporet inddrages for nuværende kun videregående
uddannelsesinstitutioner, som partnere. Dette anses for at være et for
snævert fokus i forhold til kompetencebehovet og jobmulighederne, der
er hos de pågældende flyttede statslige institutioner. Herunder bør
tænkes på en bredere inddragelse af bl.a. andre VEU centre.
Administrationen vil gå i dialog med University College Sjælland om en
omfattende justering af projektets beskrivelse af aktiviteter, effektkæde og
budget samt inddragelse af relevante partnere i gennemførelse af projektet.
Administrationen anbefaler grundet den store usikkerhed om efterspørgslen
efter de beskrevne aktiviteter, at tilskuddet bevilliges i to rater, på henholdsvis
100.000 kr. for rate 1 til afdækning og kvalificering af projektets aktiviteter og
1.500.000 kr. for rate 2 til gennemførsel af de konkrete projektaktiviteter.
Bilagsnotat, Ansøgning og Effektkæde er vedlagt
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 999.923 af de regionale
udviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere Holbæk Kommunes projekt:
Viden på spil: Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland m.m.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 1.600.000 kr. af de
regionale udviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere University College
Sjællands projekt: Vækst gennem statslig udflytning til Region Sjælland.
Tilskuddet bevilliges i to rater på henholdsvis 100.000 kr. i rate 1 til
afdækning og kvalificering af projektets aktiviteter og op til 1.500.000 kr. i
rate 2 til gennemførsel af de konkrete projektaktiviteter. Rate 2 bevilliges
under forudsætning af, at der forelægger en projektbeskrivelse med
konkrete efterspørgselsstyrede aktivitetsbeskrivelser, en sammenhængende

- 33 -

effektkæde og interessetilkendegivelser fra relevante udflyttende statslige
institutioner.
3. Projektbeskrivelsen godkendes administrativt. Tilskuddet afholdes af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016.
Sagen afgøres af Vækstforum og Regionsrådet.
Indstilling blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
John Brædder og Githa Nelander erklærede sig inhabile under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 9
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- Holbæk Kommune - Bilagsnotat
- Holbæk Kommune - Ansøgning
- Holbæk Kommune - Effektkædeskema
- University College Sjælland - Bilagsnotat
- University College Sjælland - Ansøgning
- University College Sjælland - Effektkædeskema
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10. Tilskudssager ved annoncering: Anlæg af
ny Storstrømsbro
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3099570

Resume
Vækstforum Sjælland har på baggrund af en skriftlig høring vedtaget at
igangsætte en annoncering efter ansøgninger til aktiviteten: Anlæg af ny
Storstrømsbro: En regional indgang til underleverancer og udvikling af
innovationsaktiviteter i anlægsbyggeriet. Der er modtaget én ansøgning, der
indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
I perioden fra d. 12 oktober 2016 til d. 7 november 2016 blev der annonceret
efter ansøgninger til en indsats med titlen: Anlæg af ny Storstrømsbro: En
regional indgang til underleverancer og udvikling af innovationsaktiviteter i
anlægsbyggeriet”.
Formålet med indsatsen er at sikre, at anlægsprojektet for den nye
Storstrømsbro er med til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i
Region Sjælland. Der er en positiv erfaring og høj succesrate fra lignende og
tidligere indsatser i Region Sjælland, der har understøttet, at den samlede
andel af regionale virksomheder, der er underleverandør i igangværende og
afsluttede byggerier, ligger på 50 %. Hvilket er markant over ReVUSmålsætningen på 25 %.
Den pågældende indsats skal støtte etablering af én regional indgang for
underentrepriser, så de regionale virksomheder hjælpes med at byde ind på
opgaver og leverancer i anlæg af den nye Storstrømsbro. Indsatsen skal
bidrage til, at minimum 25% af underentrepriserne i forbindelse med
anlægsprojektet ved Ny Storstrømsbro udføres af virksomheder lokaliseret i
regionen. Dertil skal indsatsen understøtte, at anlægsbyggeriet anvendes til
udvikling og test af innovative løsninger, der styrker det regionale erhvervs
konkurrenceevne.
Ved ansøgningsdeadline d. 7 november 2016 havde administrationen
modtaget én ansøgning, der søger om tilskud 0,5 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Gennemgang af projektet ”Storstrømsbroen – én indgang til myndighed,
underleverancer og innovation”
Projektoplysninger
Projektets navn: Storstrømsbroen – én indgang til myndighed,
underleverancer og innovation.
Projektperiode: 1. januar 2017 – 31. juni 2018.
Formål, målgruppe og partnere
Formålet med projektet er at sikre, at anlæg af den nye Storstrømsbro
medvirker til at skabe varig vækst, blivende beskæftigelse samt innovation og
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kompetenceudvikling i lokale og regionale virksomheder. Fokus i indsatsen er
1) at kortlægge bydende konsortiers ønsker og behov til underleverancer 2) at
sikre én indgang for regionale virksomheder til at byde ind på relevante
underleverancer og for bydende konsortier til at efterspørge ydelser 3) at
hjælpe virksomheder med kapacitetsopbygning for at kunne løse opgaver og
del-leverancer og 4) identificere og udvikle erhvervsrelevante
innovationsaktiviteter ved anlæg af Storstrømsbroen.
Målgruppen for projektet er de fem bydende konsortier ved anlægsprojektet
for Storstrømsbroen og regionale virksomheder der har interesse og potentiale
for at tage direkte og indirekte opgaver i anlægsbyggeriet eller for at deltage i
udvikling af innovationsprojekter ved anlægsbyggeriet – specielt inden for
bygge og anlæg, transport og logistik, miljøteknologi og service.
Bag projektet er et konsortium bestående af partnerne bag Partnerskab
Storstrømsbroen, der består af Vordingborg kommune, Guldborgssund
kommune, Business Lolland-Falster og Vordingborg Erhverv. Herudover
indgår Innovationsnetværk Femern Bælt i konsortiet bag projektet. I projektet
vil man desuden samarbejde med Vejdirektoratet, der er bygherre på
Storstrømsbroen samt med tilstødende indsatser, netværk og myndigheder i
regionen.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

Effekt på kort og lang sigt

En indgang til
underleverancer

De 5 bydende korsortiers ønsker og
behov for underleverancer er
kortlagt.

Der er effektiv kommunikation
og videnudveksling om udbud
og efterspørgsel på
Storstrømsbroen.

Der er etableret en platform, hvor
konsortier og virksomheder kan
formidle og få imødekommet
ønsker og behov ved
anlægsprojektet.
150 regionale virksomheder er
medlem af netværket og anvender
indgangen til finde information og
byde ind på underleverandøropgaver.
Der er gennemført 20 samarbejder
eller forløb for virksomheder til
kapacitetsopbygning ift. at kunne
løse opgaver og del-leverancer.
Innovation i
anlægsbyggeriet

14 regionale virksomheder deltager
i identifikation og udvikling af
innovationsaktiviteter ved anlæg af
Storstrømsbroen
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Man har erfaring med Enindgang-modellen, som kan
videreføres til andre større
anlægsprojekter.
Min. 25% af underleverandøropgaverne udføres af
virksomheder lokaliseret i
regionen.
Konsortierne får mødt deres
ønsker og behov ved
anlægsprojektet.

Regionale virksomheder har
realiseret 3
innovationsaktiviteter der
bruger anlæg af
Storstrømsbroen.

Der udarbejdes ansøgninger på
erhvervsrettede
innovationsaktiviteter i tilknytning
til anlægsprojektet.

Regionale virksomheder får
øget deres innovationsevne.

Projektets finansiering
Medfinansiering
indstillet via
Vækstforum
Sjælland
Egen
medfinansiering
Samlet
Finansiering

Ansøgt beløb i kr.
kr. 476.394

Støtteprocent
49%

kr. 502.900

51%

kr. 979.294

100%

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at projektets aktiviteter opfylder de
udvælgelseskriterier der stilles i annonceringsmaterialet.
Der samarbejdes bredt med erhvervsaktører, kommuner og myndigheder i
lokalgeografien omkring Storstrømsbroen og der koordineres med
eksisterende regionale indsatser, såsom projektet Quickstart,
Innovationsnetværk Femern Bælt, Femern Belt Development og andre
relevante initiativer og netværk. Projektet er forankret i regionen, både i
forhold til aktiviteterne, erhvervsfokus, forankring til Storstrømsbroen og med
fokus på målsætninger i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 20152018. Der er vedlagt samarbejdsaftale fra projektets partnere og der er fokus
på tæt koordination og samarbejde med bygherre og bydende konsortier ved
anlægsprojektet for Storstrømsbroen.
Ansøgning, Effektkæde og Vurdering ud fra udvælgelseskriterier for
annonceringen er vedlagt
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
bevilges kr. 476.394 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Partnerskab
Storstrømsbroen til projektet ”Storstrømsbroen – én indgang til myndighed,
underleverancer og innovation”. Midlerne bevilges fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2016.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstillingen blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
John Brædder erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 10
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Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:
- Vurdering ud fra udvælgelseskriterier for annonceringen
- Ansøgning
- Effektkædeskema
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11. Eksportrådet og Europe Enterprise
Network
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103113

Resume
Der søges om 233.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra
Eksportrådet i Væksthus Sjælland i 2017 og 617.794 kr. til projektet:
Enterprise Europe Network i 2017-2018. Begge indsatser retter sig mod
internationalisering af sjællandske virksomheder og skærper allerede
igangværende initiativer omhandlende virksomheders internationalisering
og eksport.
Sagsfremstilling
Vækstforum har i perioden 2010-2016 medfinansieret en medarbejder fra
Eksportrådet indstationeret i Væksthus Sjælland. Medarbejderen støtter
adgangen til internationale markeder for sjællandske virksomheder. Endvidere
har Væksthus Sjælland været Sjællands regionale aktør i det nationale projekt
Enterprise Europe Network for perioden 2015-2016. Projektet giver adgang til
EU’s centrale databaser for videnssamarbejder mellem virksomheder og
institutioner.
For også fremadrettet at skabe de bedste rammer for virksomheder, der ønsker
at gå internationalt, søges der nu om midler til ovenfor nævnte indsatser. Begge
indsatser er blevet skærpet ift. aktiviteter og effekter i forhold til tidligere og har
nu øget fokus på, hvordan der skabes sammenhæng til Væksthusets
eksisterende projekter vedrørende internationalisering og eksportfremme som
f.eks. Zealand Global.
Indstationeret medarbejder i Væksthuset fra Danmarks Eksportråd
Projektoplysninger
Ansøger: Danmarks Eksportråd.
Ansøgt beløb: 233.000 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets
samlede budget er 700.000 kr.
Projektperiode: 1. januar 2017 – 31. december 2017.
Siden 2010 har en af Eksportrådets medarbejdere været indstationeret i
Væksthus Sjælland for at udvikle og gennemføre en række virksomhedsrettede
aktiviteter og programmer inden for internationalisering og eksportfremme.
Kontrakten med medarbejderen udløber nu, hvorfor der søges om en ny
kontraktperiode gældende for 2017 med henblik på at fastholde indsatsen, indtil
en annoncering i IP om eksport igangsættes. Der forventes således ikke
indgåelse af en ny aftale for 2018.
Formål, målgruppe og partnere
Indsatsen har indtil nu afstedkommet, at godt 100 sjællandske virksomheder
har arbejdet med at øge deres internationalisering bl.a. ved at blive vejledt ift.
eksportmuligheder og via kobling med det internationale netværk, som
Eksportrådet repræsenterer. Konkret har sjællandske virksomheder i højere
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grad fået adgang til rådgivningsforløb ude på markederne, ligesom brugen af
repræsentationerne er steget væsentligt.
På baggrund af evalueringen er der identificeret et behov for en justering af
indsatsen, herunder skærpede krav til både aktiviteter og effekter. Der ansøges
således om en indsats med en række nye metoder og initiativer, som har til
formål at sikre en øget eksportandel blandt de deltagende virksomheder.
Blandt andet udvikles og gennemføres et skræddersyet inkubationsprogram
for små og mellemstore virksomheder, der vil arbejde intensivt med at styrke
deres eksport. Der etableres også et antal partnerskaber mellem danske og
udenlandske virksomheder (fælles mål med EEN), som skal sikre øget
videndeling og afsætning på udenlandske markeder.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter

Resultater

Effekter





50
virksomhedsforløb/
besøg
Min. 25
længerevarende
udviklingsforløb,
hvor min. 8
virksomheder laver
plan for ny større
satsning på
eksport.
7 virksomheder
særligt fra ReVUSbrancher deltager i
Eksportfremstød og
har besøgt marked
og skabt
internationale
kontakter.
5 partnerskaber ml.
danske
og
udenlandske
virksomheder
(fælles mål med
EEN)



25 virksomheder
opnår en øget
eksport på 5%, en
øget omsætning på
5% samt en øget
jobskabelse på 5%
(effekterne er et
gennemsnit).

Min. 4
arrangementer i
samspil med de
lokale erhvervsråd,
repræsentationer,



Øget koordinering
mellem indsatser for
internationalisering
og tættere
samarbejde mellem
Væksthus Sjælland,






Basisvejledning af
virksomheder.
Udviklingsforløb for
SMV’er
Særligt
inkubationsprogram
for SMV’er:
“Eksportfremstød”
Partnerskaber mellem
virksomheder i DK og i
udlandet.









Videnspredning
gennem events og
informationskampagn
er og gennem dialog
med
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erhvervsfremmesyste
met
Kommunikation af
resultater





Væksthus Sjælland
og andre aktører
Min 3
pressehistorier

Eksportrådet og ÉN
samt med de lokale
erhvervsråd

I det nye projekt stilles der skærpede krav til anvendelsen af nye metoder til at
arbejde med virksomheders internationalisering og eksport, herunder
igangsættes en række nye virksomhedsrettede og skræddersyede aktiviteter,
hvilket forventes at øge effekten af indsatsen, herunder bl.a. øget eksportandel
for de deltagende virksomheder.
Enterprise Europe Network
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Væksthus Sjælland
Projektets navn: Enterprise Europe Network
Projektperiode: 1. januar 2016-31. december 2016
Formål, målgruppe og partnere
Enterprise Europe Network (EEN) er Europa-Kommissionens netværk til gratis
information og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. EEN’s
hovedformål er at hjælpe virksomheder og vidensaktører med etablering:




På nye markeder via direkte samarbejde med udenlandske
virksomheder og andre aktører
Af teknologisk samarbejde på tværs af grænser, herunder udbud og
efterspørgsel af ny teknologi
Af projektsamarbejde, herunder projekter med støtte fra EU

EEN-opgaven er udbudt under EU’s call til COSME-programmet 2014-2020
(EU’s program til fremme af små og mellemstore virksomheders
konkurrencedygtighed). Væksthus Sjælland er den regionale operatør på
netværket og samarbejder bl.a. med CAPNOVA herom.
EEN opgaven har i 2015-2016 vist sig udfordrende, og hvor den samlede danske
indsats har overopfyldt sine målsætninger, har Region Sjælland på nogle
evalueringspunkter klaret sig relativt dårligere end særligt Region Midtjylland
og Region Hovedstaden. Det skyldes:



Dels virksomhedsstrukturen i Danmark hvor disse to regioner
traditionelt har flere virksomheder der kan få gavn af videnssamarbejder
som i ÉN.
Dels at der i begge regioner er meget erfarne medarbejdere på opgaven
og lang tradition for at arbejde med EEN.

Med baggrund i disse erfaringer sættes der i ansøgningen specifikke mål for
aktiviteterne i Region Sjælland, hvilket skal sikre de ønskede effekter. Væksthus
Sjælland har desuden iværksat en handleplan, som gennem rekruttering af nye
medarbejdere med stor EEN erfaring samt korrigerende handlinger som
mentorordninger med medarbejdere fra andre regioner, en væsentlig tættere
kontakt til f.eks. alle lokale erhvervsråd i Regionen og nationale organisationer
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som Dansk Industri og CLEAN, skal sikre, at de ønskede resultater og effekter
kan opnås. Disse ændringer har allerede i 2016 sikret en solid pipeline af
virksomheder til det videre arbejder hvilket giver en god indikation på, at de
opstillede målsætninger vil kunne nås.
Forventede resultater og effekter
Målsætningerne i de enkelte aktiviteter er udregnet som en delmængde af EU’s
overordnede målsætning for Danmarks EEN indsats.
Hovedaktiviteter






Opsøge, vejlede og
understøtte små og
mellemstore
virksomheder med
vækstambitioner og
potentiale.
Understøtte
virksomheder og
andre aktører med
at identificere
relevante EU
finansieringsmulig
heder og
internationale
samarbejdsmulighe
der.
Henvise til private
og offentlige
aktører og tilbud i
Danmark.

Resultater






750 dybdegående
rådgivningsforløb,
der har til formål at
skabe vækst. Fordeles
med 700
virksomheder, og 50
klynger. I region
Sjælland, er der mål
på 130 virksomheder
(18%).
750
internationaliseringsf
orløb fordelt mellem
600 virksomheder og
150 klynger. I region
Sjælland forventes
der service til 100
virksomheder
(15,4%)
140 Virksomheder
godkendt under SME
Instrument
programmet. Heraf
30 sjællandske
virksomheder
(18,8%)

Effekter
 30 virksomheder

(5 i region
Sjælland) oplever
inden for
projektperioden
en konkret positiv
ændring i f.eks.
omsætning,
beskæftigelse,
produktudvikling,
markedsposition,
godkendt af EU
som Advisory
Service Outcome.
Gennemsnitsværdi
kr. 100.000 (i alt
kr. 3.000.000)
 95 virksomheder
og 15 klynger
indgår et
internationalt
samarbejde,
godkendt af EU
som Partnership
Agreement,
herunder 12
virksomheder fra
region Sjælland.
Gennemsnitsstørr
elsen kr. 200.000 (i
alt kr. 10.000.000)

Det er administrationens vurdering, at deltagelsen i det fælles danske
konsortium for Enterprise Europe Network bidrager væsentligt til Sjællandske
virksomheder adgang til europæiske vidensamarbejder og EU-midler. Med nye
skærpede mål for Region Sjælland til konsortiet samt de konkrete indsatser i
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Væksthus Sjællands handlingsplan forventes effekterne af deltagelsen i
netværket øget.
Projektets finansiering:
EEN Danmark har i projektperioden 1. januar 2017 - 31. december 2018 et
samlet budget på 15.360.347 kr., hvoraf Region Sjælland medfinansierer
617.794 kr. Region Sjællands andel er udregnet efter bloktilskudsmodellen, og
den resterende del finansieres af EU’s COSME program, styrelsen for
forskning og Innovation samt de fire øvrige regioner.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 233.000 fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Danmarks Eksportråd til at medfinansiere den
indstationerede medarbejder i Væksthus Sjælland. Midlerne bevilges fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 617.794 fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Enterprise Europe Network opgaven i Væksthus
Sjælland. Midlerne bevilges til Væksthus Hovedstaden, som er national
koordinator for projektet. Midlerne bevilges fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2016.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstillingen blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 11
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:
- Ansøgning Eksportrådsmedarbejder
- Effektkæde til ansøgning Eksportrådsmedarbejder
- Enterprise Europe Network ansøgning
- Enterprise Europe Network effektkæde
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12. Medfinansiering af Dansk Kyst- og
Naturturisme og MeetDenmark 2017-18
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103115

Resume
Som et led i udmøntningen af den nye nationale strategi for dansk turisme
fra den 19. september 2016 indstiller administrationen, at der afsættes
3.690.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering
af udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark i
2017 og 2018.
Sagsfremstilling
Den nye organisering af turismeindsatsen i Danmark i 2014
Med lov om dansk turisme fra 2014 oprettede regionerne de tre regionale
udviklingsselskaber Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), Dansk Erhvervsog Mødeturisme (MeetDenmark) og Dansk Storbyturisme. Det tredje
udviklingsselskab, Dansk Storbyturisme, er forankret i fonden Wonderful
Copenhagen.
I aftalen om de tre udviklingsselskaber mellem Erhverv- og Vækstministeriet
og Danske Regioner blev finansieringen af DKNT og MeetDenmark fastlagt for
2015-2016 således, at regionerne tilsammen bidrog med det samme beløb som
staten. Dvs. kr. 10 mio. årligt i 2015 og 2016 til DKNT, og kr. 1,75. mio. årligt i
2015 og 2016 til MeetDenmark. Sagen blev behandlet den 8. december 2014 i
Vækstforum Sjælland. På Regionsrådets møde den 8. januar 2015 blev det
vedtaget, at Region Sjælland medfinansierede DKNT med kr. 1.670.000 (16,7
% af den regionale medfinansiering) og MeetDenmark med kr. 175.000 (10 %)
årligt i 2015-16.
Fortsat medfinansiering, finanslovsforslaget for 2017 og den nye strategi
Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til videre
finansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark i 2017-18.
Danske Regioners bestyrelse godkendte den 29. september 2016, at regionerne
via indstilling til deres vækstfora fortsætter medfinansieringen af selskaberne
på samme niveau som hidtil, samt at regionerne bidrager til udmøntningen af
den nationale strategi gennem fortsat engagement i de tre udviklingsselskaber.
De regionale administrationer vil i samarbejde med DKNT og MeetDenmark
udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målbare
mål og KPI’er (Key Performance Indicators), der måler effekten af
initiativerne. Resultatkontrakterne og den årlige opfølgning vil blive forelagt
vækstforaene og regionsrådene til orientering.
Dansk Kyst- og Naturturisme
Den nye nationale strategi for dansk turisme fastlægger de nationale mål for
dansk turisme frem mod 2025. Udviklingsselskaberne vil have en væsentlig
rolle i gennemførslen af den nationale strategis initiativer.
Af de tre selskaber er det hovedsageligt DKNT, der har interesse for Region
Sjælland. Dansk storbyturisme dækker p.t. landets fire største byer, og
MeetDenmarks arbejde med at tiltrække internationale konferencer vedrører
kun i begrænset omfang Region Sjællands erhvervsliv.
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I 2015-2016 valgte Vækstforum Sjælland DKNT som operatør for Projektet
Sjællands Signaturoplevelser, der skal skabe stærke kommercielle oplevelser i
regionen. Desuden har DKNT igangsat kampagnen ”Elsker Danmark”,
målrettet det danske marked. Endelig har DKNT forsøgt at igangsætte et
landsdækkende EU-finansieret turismekompetenceprojekt. Projektet har
principiel opbakning fra alle regioner, men er endnu ikke godkendt i Region
Sjælland pga. usikkerhed omkring deltagerantal og dermed finansiering.
Af vedhæftede bilag kan Dansk Kyst- og naturturismes aktiviteter samt
resultatkontrakten for 2016 ses.
Af referatet fra Danske Regioners Direktørkreds for regional udvikling den 13.14. oktober 2016 fremgår det, at Region Nordjylland, Region Midtjylland,
Region Syddanmark og Region Sjælland tilsluttede sig, at regionernes
bevillinger følger den nuværende fordelingsmodel. Det vil sige, at regionerne
hvert år bevilliger hhv. 10 millioner kroner til DKNT og 1,75 millioner kroner
til MeetDenmark. Region Hovedstaden tog forbehold for beslutningen, idet
regionen ønsker, at der afsættes midler til Storbyturisme.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 1.670.000 årligt for 2017 og
2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til at dække Region Sjællands
medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme. Midlerne bevilges fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges kr. 175.000 årligt for 2017 og
2018 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til at dække Region Sjællands
medfinansiering af MeetDenmark. Midlerne bevilges fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2016.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstillingen blev tiltrådt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 12
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 12:
- Resultatkontrakt 2016, Dansk Kyst og Naturturisme
- Dansk Kyst og Naturturisme, aktiviteter og resultater
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13. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103117

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Greater Copenhagen
Greater Copenhagen & Skåne Committee har nu vedtaget et Trafikcharter, som
gælder for hele metropolregionen Greater Copenhagen. (Vedlagt). Enigheden
om infrastruktur er et markant resultat af samarbejdet, som har fået omtale i
pressen bl.a. på grund af prioriteringen af en fast HH-forbindelse.
Komiteen har besluttet, at følgende områder skal have særligt politisk fokus i
2017: Infrastruktur, en integreret arbejdsmarkedsregion, turisme, digital
infrastruktur, fælles fødevaresatsning samt international markedsføring.
Emner, som er centrale for Region Sjælland, som også er tovholder på flere af
initiativerne. Jf. Vækstforums beslutning 5. september 2016 oprettes der en
pulje til internationale kampagner, som skal bidrage til at tiltrække
internationale investeringer og talenter til Greater Copenhagen.
Der blev afholdt politisk topmøde i Greater Copenhagen d. 7. november 2016
med deltagelse af ca. 200 personer, heriblandt politikere og
vækstforummedlemmer fra Region Sjælland.
Skånske kommuner og Region Skåne ventes at få et stigende engagement i
samarbejdet bl.a. ved at formandskabet for komiteen i 2017 overgår til Region
Skånes formand Henrik Fritzon.
IP 2017-2018
Den nye Investeringsplan 2017-2018 er vedtaget og ligger på bordene.
Eftersyn af erhvervsfremmesystemet
Erhvervs- og Vækstministeriet har nu modtaget en ekstern analyse med et
eftersyn af erhvervsfremmesystemet, som blev annonceret i
regeringsgrundlaget. Analysen vil indgå i regeringens videre arbejde med en
modernisering af erhvervsfremmesystemet.
Links til analysen:
Executive Summary
Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen - kortlægning
Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen - afrapportering
Taskforce 2019
Regional Udvikling har påbegyndt et arbejde for at finde nye værktøjer og
metoder, der virker, og i sidste ende kan generere vækst. Formålet er at sikre
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en markant større samfundsøkonomisk effekt af den kommende Regionale
Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Sagen blev forelagt.
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 13
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Kathrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:
- Trafikcharter
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14. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3103118

Maj-Britt Jensen gav en status på projekterne: Udvikling af
praktikpladsordningen i SMV'er i Region Sjælland og Praktik på store
byggerier på Sjælland og i Hovedstaden på opfordring fra Claus Engholm
Jensen
Hanne Leth Andersen var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 7. december 2016, pkt. 14
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Joy Mogensen, Roskilde Kommune,
Laila Krytz, DA, Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Astrid Dahl , Videns- og
uddannelsesinst., Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank, John Larsen RAR,
Camilla Wang, Videns- og uddannelsesinst. og Katrine Monsrud Ekelund
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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