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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3140662

Resume
Mødet holdes hos Nordisk Center for Lokale Fødevarer i Fårevejle. Thomas
Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune, introducerer det nyetablerede
center og fortæller om, hvordan tilskuddet fra Vækstforum hjælper dem på vej
til at skabe fremtidens madmekka i Greater Copenhagen. Ydermere kommer
de lokale virksomheder Ørnberg vin og Dansk Tang og fortæller om deres
erfaringer med at drive innovative fødevarevirksomheder.
Mødet holdes i tidsrummet kl. 10-13 på adressen Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle
inklusiv frokost.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Orientering om forberedelse til ReVUS
2019-2022
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3127549

Resume
I forbindelse med forberedelsen af den kommende regionale vækst- og
udviklingsstrategi (ReVUS) 2019-2022 er der påbegyndt et arbejde med at
finde nye værktøjer og metoder, der virker, og som i sidste ende kan sikre en
markant større effekt for borgere og virksomheder af Vækstforums
investeringer. Desuden igangsættes en række inddragende aktiviteter, der
tilsammen skal lægge fundamentet for strategien.
Sagsfremstilling
Det forberedende arbejde til ReVUS 2019-22 skal medvirke til at nytænke
måden, regionen investerer i vækst og beskæftigelse. Med ReVUS 2019-22
sigtes efter at anvende nye værktøjer og metoder, der har potentiale til at
skabe markant større effekt af de midler, der årligt udmøntes til regional
udvikling fra 2019.
Værktøjerne og metoderne kan række fra traditionel tildeling af midler til, at
regionen fx investerer i en udviklingsfond for virksomheder, eller indgår
kontrakter, hvor regionen i højere grad betaler for effekter frem for aktiviteter.
Arbejdet udfoldes i en “Vækstmanual”, som fremlægges på fællesmødet for
Vækstforum og Regionsrådet d. 20. marts 2017. Det er vigtigt, at der skabes et
bredt ejerskab til ReVUS. Derfor er en række af regionens aktører allerede
inddraget for at skabe sammenhæng mellem aktørernes ønsker og den
endelige strategi. Fremadrettet vil Vækstforums parter også blive inddraget
som medudviklere og samarbejdspartnere i det forberedende arbejde. Det
forberedende arbejde i 2017 forventes at bestå af:
•

•

•

Et innovationsseminar med deltagelse af kommuner, organisationer,
virksomheder, erhvervsfremmeaktører mv., der skal udfolde og
udfordre Vækstmanualen og skabe bredt ejerskab til fundamentet for
ReVUS 2019-22.
Rundbordssamtaler med kommuner, organisationer, aktører med
videre med henblik på at få et bredt ejerskab til at tænke i fordobling af
effekten af regionale investeringer og påbegynde forberedelsen af
ReVUS 2019-22.
Inddragelse af bl.a. brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner
Kommunekontaktudvalget (KKU), Kommune Kontaktrådet (KKR), mv.

Der vil endvidere blive overgivet anbefalinger vedrørende fremtidige politiske
prioriteringer fra det afgående Vækstforum og Regionsråd til det kommende
Vækstforum og Regionsråd ultimo 2017.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
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Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter, hvordan de vil
inddrages i det kommende arbejde med ReVUS, samt hvad anbefalingerne fra
det nuværende Vækstforum til det kommende Vækstforum skal bestå af.
Sagen afgøres af Vækstforum.
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3. Fællesmøde mellem Vækstforum og
Regionsråd
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3125374

Resume
Der er fællesmøde mellem Vækstforum og Regionsråd d. 20. marts 2017 i
tidsrummet 10-13. Mødet afholdes på en virksomhed i Region Sjælland.
Formålet med mødet er i samarbejde med Regionsrådet at starte dialogen
om brugen af nye metoder i den kommende vækst- og udviklingsstrategi, der
skal gælde i perioden 2019-2022.
Sagsfremstilling
Fællesmødet skal bruges til at få tegnet et første fælles billede af den
kommende vækst- og udviklingsstrategi i samarbejde med Regionsrådet. På
dagen vil der blive fremlagt en vækstmanual (også omtalt i sag nr. 2:
Orientering om forberedelse til ReVUS 2019-2022), der kan bringes i spil for
at sikre endnu større effekt af den igangsatte indsats end den hidtidige.
Vækstforum og Regionsråd vil på den baggrund få et oplæg til dialog om
mulige metoder med henblik på, at metoderne kan indarbejdes i den
kommende ReVUS.
Der vil blive sendt program ud forud for fællesmødet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter form og indhold
for fællesmødet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

-6-

4. Nomineringskomité, Dansk Kyst og
Naturturisme
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3125220

Resume
Bestyrelsesmedlem Birgitte Dinesen udtræder af Dansk Kyst- og
Naturturisme (DKNT) den 3. marts 2017. Vækstforum Sjælland skal i
henhold til DKNT’s vedtægter udpege et medlem til nomineringskomitéen,
som igen skal udpege et nyt bestyrelsesmedlem til DKNT’s bestyrelse.
Sagsfremstilling
I forbindelse med at Dansk Kyst- og Naturturisme afholder årsmøde den 3.
marts 2017, har bestyrelsesmedlem Birgitte Dinesen fra Kragerup Gods ikke
ønsket at genopstille. Derfor skal der udpeges et nyt medlem.
Ifølge Dansk Kyst- og Naturturismes vedtægter punkt 5.6, skal det nye
bestyrelsesmedlem formelt udpeges af en nomineringskomité. Det er første
gang, at den af vækstforaene udpegede nomineringskomité skal aktiveres,
således at der kan udpeges et nyt bestyrelsesmedlem.
Vækstforum Sjælland skal udpege et medlem til nomineringskomitéen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum udpeger et medlem til
nomineringskomitéen.
Sagen afgøres af Vækstforum.
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5. Greater Copenhagen - videre indsats
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3127725

Resume
Bestyrelsen for Greater Copenhagen holder strategiseminar 25. januar 2017.
På mødet lægges linjen for den videre strategiske indsats med henblik på
udmøntning i handlingsplan for 2018 og senere. Fra de sjællandske parter
anbefales, at samarbejdet er fokuseret på vækst.
Sagsfremstilling
Greater Copenhagen & Skåne Committee har nyt formandskab fra 1. januar
2017 med Henrik Fritzon, Region Skåne, som formand og Sophie Hæstorp
Andersen, Region Hovedstaden, og Niels Hørup, KKR Sjælland, som
næstformænd. I 2018 vil formanden komme fra den sjællandske geografi.
Bestyrelsen for Greater Copenhagen vedtog før jul en handlingsplan for 2017
med seks politiske fokusområder:
• Infrastruktur
• Fælles fødevaresatsning
• Digital infrastruktur
• Integreret arbejdsmarked
• Turisme
• International markedsføring.
Region Sjælland er tovholder for de tre førstnævnte.
Bestyrelsen holder strategiseminar d. 25. januar 2017. Her lægges grundlaget
for de kommende års strategiske indsats, og der lægges op til en vision for
2030. Det er hensigten, at resultaterne fra strategiseminaret indgår i
udarbejdelse af en ambitiøs handlingsplan for Greater Copenhagen for
2018.
På seminaret 25. januar 2017 konkluderede bestyrelsen:
• Vækst og beskæftigelse er fokus i samarbejdet
• Et integreret arbejdsmarked er vigtigt for vækst
• International markedsføring er en central del af samarbejdet
• Erhvervslivet skal inddrages tættere
Vækstforum har på møde d. 19. maj 2016 tiltrådt en linje for de sjællandske
prioriteringer i samarbejdet, som bl.a. lægger vægt på:
•
•

Fokus på vækst og skabelse af arbejdspladser.
Samarbejde om store satsninger – flagskibsprojekter – som reelt kan
bidrage til at knække vækstkurven og markere Greater Copenhagen i
udlandet. I disse flagskibsprojekter skal Region Sjælland gøre sig
gældende.
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•

Region Sjællands deltagelse i Greater Copenhagen-initiativer skal ligge
inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
(ReVUS).

På den baggrund er det centralt fortsat at holde vækstfanen højt. Der skal
arbejdes videre med at udvikle flagskibsprojekter/fyrtårne inden for områder,
som har relevans for erhvervslivet i Region Sjælland og Greater Copenhagen
som helhed. Udover projekter inddrages også andre arbejdsmetoder, som kan
styrke vækst og samarbejde. Herunder interessevaretagelse overfor statslige
myndigheder, fælles politiske udspil, inddragelse af internationale eksperter
mv.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at den videre indsats i Greater
Copenhagen drøftes med henblik på at opnå enighed om, at de sjællandske
prioriteringer er fokus på vækst og skabelse af arbejdspladser.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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6. Orientering om Idékonkurrence om
deleøkonomi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3120415

Resume
Som led i annonceringen på deleøkonomi i 2017 igangsættes en idékonkurrence. Formålet er at få idéer til, hvordan Region Sjælland kan
understøtte, at flere små- og mellemstore virksomheder bliver aktive i
deleøkonomien samt at få kontakt til nye aktører, som ellers ikke nås via
traditionelle Vækstforum annonceringer.
Sagsfremstilling
Deleøkonomien vinder stærkt frem i disse år, og analyser viser, at det kan være
en god forretning for virksomheder at dele deres uudnyttede ressourcer med
hinanden. Regeringen lancerer en strategi for deleøkonomi i 2017, og Region
Sjælland udmønter jf. Investeringsplan 2017-18 via en annoncering i alt 2 mio.
kr. til at overkomme små- og mellemstore virksomheders barrierer for at
udvikle deleøkonomiske forretningskoncepter.
Forud for annonceringen afholder Region Sjælland en idékonkurrence –
kaldet Idé Challenge. Her kan virksomheder, iværksættere og andre private og
offentlige aktører komme med idéer, som kan styrke ressourceudnyttelsen og
udbrede deleøkonomiske forretningsmodeller mellem virksomheder (business
to business). Små- og mellemstore virksomheder har ofte den udfordring, at
de har investeret i nyt dyrt udstyr, som ofte ikke bliver udnyttet til fulde.
Derfor er der et potentiale i, at virksomheder går sammen om at dele
uudnyttet kapacitet eller ressourcer, fx udstyr, maskiner eller mandskab.
Formålet med idékonkurrencen, som lanceres medio februar 2017, er
flerfoldigt. Dels forventes det at give idéer til, hvordan Region Sjælland kan
understøtte, at flere små- og mellemstore virksomheder udvikler
deleøkonomiske forretningsmodeller. Og dels, at Regionen kommer i kontakt
med ny viden fra en bredere kreds af aktører og virksomheder, som ikke nås
via traditionelle annonceringer.
Via de indkomne idéforslag forventes det også, at Region Sjælland kan sikre
højere kvalitet og relevans i den kommende annoncering på deleøkonomi i et
felt, hvor udviklingen går så stærkt, at det kan være en udfordring fra offentlig
side selv at formulere relevante løsningsforslag. Samtidigt opnås der erfaring
med et værktøj, som kan bruges til at efterspørge idéer inden for andre
fokusområder i Investeringsplanen.
For at sikre synergi mellem regionale indsatser inden for deleøkonomi indgår
Region Sjælland i et partnerskab om deleøkonomi med Region Hovedstaden
og Københavns Kommune. Partnerskabet er nedsat af Erhvervsministeriet i
2016.
Økonomi

- 10 -

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen tages til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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7. Orientering om Innovativt sorterings- og
oparbejdsningsanlæg til plastaffald
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3127587

Resume
Vækstforum besluttede d. 2. september 2015 at igangsætte udviklingen af et
sorterings- og oparbejdningsanlæg for plastaffald. Fase 1 af projektet er
afsluttet og viser, at det er muligt at drive et kommercielt rentabelt anlæg.
Det kan ikke garanteres, at anlægget kommer til at ligge i Region Sjælland,
men de opstillede effekter vil stadig blive opnået. På den baggrund vurderer
administrationen, at fase 2 kan igangsættes.
Sagsfremstilling
Vækstforum bevilgede 2. september 2015 et tilskud på 1,7 mio. kr. til projektet
”Innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald”.
Projektet er opdelt i to faser:
•
•

En foranalyse, der skulle dokumentere, at der kan skaffes plastaffald nok
til at skabe et kommercielt rentabelt anlæg i Region Sjælland.
Et innovativt udbud, som skulle lede frem til et kommercielt rentabelt
plastsorteringsanlæg. Fase 2 skulle igangsættes, hvis fase 1
dokumenterede, at der kunne samles plast nok.

Vækstforum gav ved bevillingen administrationen bemyndigelse til at afgøre,
om fase 2 kunne igangsættes.
Afslutning af fase 1
Foranalysen har vist, at der er nok plastaffald til at lave et kommercielt udbud,
men at denne mængde ikke kan findes alene på Sjælland. Derfor er der indgået
aftaler med 14 parter fra Sjælland, Fyn, Syd- og Midtjylland om, at de skal
levere plastaffald til anlægget. Tre af disse ligger i Region Sjælland (Kara
Noveren, AffaldPlus og REFA), og står tilsammen for den største mænger
plastaffald.
Således er der et forsyningsgrundlag, der gør det realistisk at gennemføre det
udbud, der er planlagt i fase 2.
Fase 1 har også vist, at det ifølge udbudsreglerne ikke er muligt i
udbudsmaterialet at kræve, at anlægget skal ligge i Region Sjælland. Derfor
har administrationen bedt organisationen CLEAN, som er operatør på
projektet, om at redegøre for, hvilke konsekvenser det har for de effekter,
projektet skal generere.
Derudover er det blevet undersøgt, om der er aftagere til den oparbejdede
plast, hvilket CLEAN vurderer, at der er. Endvidere er det blevet indskrevet i
udbudsmaterialet, at den kommende løsning skal sikre såvel genanvendelse
som afsætning af den oparbejdede plast.
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Erhvervs- og beskæftigelsesmæssige effekter for Region Sjælland
CLEAN har, på baggrund af analyser fra Miljøstyrelsen, foretaget en beregning
af de beskæftigelsesmæssige effekter, der vil være, selv hvis anlægget ikke
kommer til at ligge i Region Sjælland.
Beregningen viser, at der vil blive skabt 35-55 varige jobs på kort sigt og 100150 varige jobs på længere sigt i regionen på trods af, at anlægget ikke skulle
ligge i denne. I den oprindelige effektkæde var det en betingelse, at anlægget
skulle skabe 60 varige jobs.
Administrationens vurdering
Fase 1 har vist, at der er plastaffald nok til, at der kan udbydes en kommerciel
rentabel løsning, og at vi kan opnå de ønskede erhvervs- og
beskæftigelsesmæssige effekter i Region Sjælland, selv hvis anlægget ikke
kommer til at ligge i regionen. Derfor har administrationen godkendt
påbegyndelsen af fase 2.
Tidsplan
Fase 2 - gennemførsel af et innovative udbud – forventes afsluttet i maj 2018.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tager orienteringen til
efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 7:
- Bilag 1 Effektkæde
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8. Annoncering efter ansøgninger indenfor
innovation
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3127836

Resume
Nedenfor gennemgås annonceringen efter ansøgninger til ”SMV’ers vækst
via udvikling af nye digitaliserede løsninger til sundhedsområdet”.
Annonceringsmaterialet forelægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Sundhedsvæsenet efterspørger flere og flere digitale services og produkter. Fx
efterspørges nye telemedicinske løsninger og digitaliserede løsninger til
sundhedspleje, der muliggør mere behandling af borgere i eget hjem. Med
denne annoncering efterspørges en konkret indsats, der kan understøtte, at
flere små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland udvikler og udbyder
de efterspurgte services og produkter.
Forventninger til indsatsens effekter er: 1) Flere innovative og digitale
produkter vil styrke konkurrenceevnen i de deltagende virksomheder, og 2)
Antallet af virksomheder med digitaliserede services og produkter til
sundhedsområdet forøges.
Når indsatsen igangsættes vil ca. 30 sundhedsteknologiske virksomheder få
tilbudt adgang til sparring fra førende eksperter fra sundhedssystemet,
vidensdeling samt adgang til testmulighed i sundhedsvæsenet, verifikation af
den nye løsning og data for evidens af løsningen.
Indsatsen forventes varetaget af projektoperatører, der organiserer
innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, samt
inddrager offentlige sundhedsenheder.
Vækstforum Sjælland har afsat i alt 3 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til aktiviteten. Der er reserveret EU-midler på op til
10 mio. kr. fra Regionalfonden.
I den konkrete annoncering anvendes nedenstående tilpasning af
Vækstforums vedtagne udvælgelseskriterier til vurdering af ansøgninger
(vedtaget d. 2 september 2015):
• Der er i ansøgningen opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og
effektmål, der lever op til indsatsens formål og kræves af
regionalfondsprogrammets indikatorer.
• Tilskudsansvarlige partner har kompetencer i forhold til ledelse af EUprojekter, projektadministration og kvalitetssikring.
• Involverede videninstitutioner og andre har ekspertise inden for de
konkrete indsatser.
• Projektet kobler aktiviteterne til relevante aktiviteter i Region Sjælland,
Greater Copenhagen og uden for regionen.
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•
•

•
•

Ansøger redegør for screeningsproces og kriterier for virksomhedernes
deltagelse i aktiviteterne.
Ansøger beskriver, som bilag til projektbeskrivelsen, to
”gennemsnitscases” på samarbejder mellem virksomheder og
vidensinstitutioner.
Ansøger redegør for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og
faciliteter, der anvendes/stilles til rådighed.
Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af
interessenter/repræsentanter i en følgegruppe.

Annonceringsmaterialet er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender igangsættelsen
af annonceringen efter ansøgninger med titlen: SMV’ers vækst via udvikling af
nye digitaliserede løsninger til sundhedsområdet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 8:
- Annoceringsmateriale
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9. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116412

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 2017 og 2018
Danske kroner Regionale
Regionale
Mål 2
Mål 2
erhvervserhvervsRegionalfonden Socialfonden
udviklingsmidler
udviklingsmidler 2014-2020
2014-2020
2017
2018
Budgetramme
70.000.000
70.000.000
245.003.715
253.530.529
(inkl.
øremærkede
midler)
Tilbageløb
Ekstra
bevilling fra
Regionsrådet
Hidtidige
25.491.012
3.500.000
67.736.137
82.573.401
bevillinger
Øremærkede
4.500.000
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
707.250
0
0
mødet 7.
februar 2017
Reserverede
1.000.000
15.000.000
55.000.000**
10.000.000*
midler
25.000.000#
Ikke
38.301.738
51.500.000
122.267.578
135.957.128
disponeret
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.), dog afhængig af fremdrift, måltal i aktiviteterne pr. fond.
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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, som forventes (gen-) annonceres i 1.
kvartal 2017, jfr. orientering i Vækstforums møde i december 2016.
# De anførte reserverede 25 mio. kr. under Socialfonden vedrører
igangværende annoncering angående nye projekter med aktiviteter i relation
til Social Inklusion, jfr. sag på Vækstforums møde 7. december 2016.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 og 2018.
Regionsrådet har afsat i alt 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 Copenhagensamarbejdet.
Regionsrådet vedtager budget for 2018 i efteråret. Beløbet 70.000.000 kr. i
oversigten er derfor med forbehold for budget 2018. Der er hidtil bevilget
3.500.000 kr.
Der indstilles i alt 707.250 kr. af 2017-midlerne på dette møde. Der indstilles
ikke 2018-midler på dette møde.
I Regionsrådets budget 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 der 38.301.738 kr. af 2017-midlerne, som ikke er disponeret eller
reserveret, og der er 51.500.000 kr. af 2018-midlerne, 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.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 9:
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- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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10. Effektmåling på Vækstforums
investeringer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3119111

Resume
Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere
indsatser og dokumentere effekter og resultater deraf. Der lægges op til, at
Vækstforum fortsat fremover medfinansierer en samarbejdsaftale om
effektmåling af den regionale udviklingsindsats med samlet 647.250 kr. for
perioden 2017-2019. Dette er en forlængelse af en tidligere igangsat aktivitet.
Desuden orienteres om en mindre prisregulering af den regionale
fremskrivningsmodel, som Vækstforum den 2. februar 2016 besluttede at
forlænge sit abonnement på i 2017 og 2018.
Sagsfremstilling
Vækstforum har via 32 forskellige projekter i årene 2013-2015 skabt over 600
nye jobs. Det fremgår af de effektmålinger, Vækstforum siden 2011 årligt har
gennemført i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og de øvrige regionale
vækstfora. Effektmålingerne har i hele perioden været medfinansieret af
Vækstforum Sjælland.
Den hidtidige samarbejdsaftale om effektmåling af den regionale
erhvervsudviklingsindsats udløb ved udgangen af 2016, hvorfor der nu skal
indgås en ny samarbejdsaftale, hvis der fortsat skal sikres sammenlignelige
effektmålinger fremover.
Ved at videreføre den fælles regionale effektmåling sikres dokumentation de
kommende tre år af de resultater, Vækstforum og Region Sjælland medvirker
til at skabe under ReVUS. Desuden bidrager effektmålingen til at skabe
sammenlignelige data over effekten af erhvervsudviklingsindsats på tværs af
de fem danske regioner. Konkret gør effektmålingen det muligt at følge
udviklingen inden for beskæftigelse, eksport, produktivitet og omsætning for
de virksomheder og personer, som indgår i aktiviteter igangsat i regi af
Vækstforum.
Den forsatte medfinansiering af effektmålingen er ligeledes med til at
understøtte krav i lov om erhvervsfremme om, at Vækstforum skal følge op på
de investeringer, der foretages under ReVUS.
Resultatet af effektmålingen bliver bl.a. præsenteret for Vækstforum i
magasinet AJOUR, som udkommer fire gange årlig. Magasinet beskriver de
seneste resultater og effekter, som er udsprunget af de regionale investeringer.
Magasinet findes elektronisk: www.regionsjaelland.dk/ajour
Det nationale effektmålingssystem varetages af Erhvervsstyrelsen og
gennemføres i samarbejde med de seks vækstfora og Danmarks Statistik. Det
har en samlet pris på 4.315.000 kr. for perioden 2017-2019. Omkostningerne
deles mellem vækstfora og Erhvervsstyrelsen. Vækstforum Sjællands andel
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udgør samlet 647.250 kr. for perioden 2017-2019 svarende til 215.750 kr.
årligt.
Samarbejdsaftalen er vedlagt.
Prisregulering af den regionale fremskrivningsmodel (SAM-K/Line)
Vækstforum besluttede den 2. februar 2016 at forlænge Region Sjællands
abonnement på den regionale fremskrivningsmodel (SAM-K/LINE) til og med
2018 og bevilligede samtidig 1.078.281 kr. til abonnementet for perioden 20152018. Fremskrivningsmodellen understøtter Vækstforums mulighed for at
følge den forventede vækst inden for de enkelte målsætninger i ReVUS via
valide, registerbaserede fremskrivninger. Det har efter Vækstforums
godkendelse af abonnementets forlængelse vist sig, at der sker en mindre
prisregulering af abonnementet i perioden. Således bliver udgiften 60.000 kr.
højere end først antaget.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 647.250 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til medfinansiering af det
nationale effektmålingsværktøj for perioden 2017-2019.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 60.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til abonnement på den
regionale fremskrivningsmodel (SAM-K/LINE).
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 10:
- Aftale om effektmåling 2017-2019
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11. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116416

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Finance Zealand
Flere analyser, bl.a. Deloittes Gap-analyse for Vækstforum fra 2014
konkluderer, at der er udfordringer ift. at tilvejebringe tilstrækkelig risikovillig
kapital i Danmark. Med en yderligere kapitalisering af investeringsfonden
Finance Zealand på 30 mio. kr. er der skabt mulighed for øget adgang til
risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.
Oprindeligt blev fonden etableret med investering af 5 mio. kr. EU
strukturfondsmidler via Vækstforum. På baggrund af de første erfaringer gik
Væksthus Sjælland i 2014 videre med forsøg på at rejse kapital til en større
fond, hvilket nu er lykkedes i samarbejde mellem Væksthus Sjælland,
Sparekassen Sjælland og private investorer. Yderligere informationer om
Finance Zealand findes i dette link:
http://financezealand.dk/pressemeddelelse-ny-investeringsfond-klar-med30-mio-kroner-til-virksomheder/
Parallelt med Finance Zealand-initiativet har der via Vækstforum været
arbejdet på andre finansielle muligheder for sjællandske virksomheder.
Vækstforum har i 2015 reserveret i alt 50 mio. kr. i EU strukturfondsmidler til
formålet. Dette initiativ kræver tilladelse fra Erhvervsministeriet og EUKommission. I regeringens eftersyn af erhvervsfremmesystemet anbefales det,
at finansieringsordninger skal styres centralt, og der synes derfor ikke for
nuværende at være udsigt til godkendelse af nye regionale fonde.
Målrettet erhvervsindsats
Erhvervs- og Vækstministeriet igangsatte i 2016 en målrettet erhvervsindsats,
som skal fremme vækst og udvikling i områder præget af tilbagegang.
Vækstforum indstillede på deres møde d. 5. september 2016 en samlet
ansøgning fra Vordingborg, Guldborgsund og Lollands kommuner til
Erhvervs- og Vækstministeriet til indsatsen. Der blev afsat op til 6 mio. kr. til
arbejdet fra Vækstforum.
På den baggrund har Erhvervsminister Brian Mikkelsen udpeget a)Skive
Kommune samt b)Vordingborg, Guldborgsund og Lollands Kommuner som de
første områder, hvor der igangsættes en målrettet erhvervsindsats. Arbejdet
med at få indsatsen i gang er allerede påbegyndt.
Igangsætning af indsats om ”Øget ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen”
Ifølge investeringsplanen skal der 1. kvartal 2017 annonceres for indsatsen om
”Øget ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen geografien”. Der er tale om
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en fælles indsats med Region Hovedstaden og Region Skåne, hvortil der søges
om medfinansiering fra Interreg-programmet
De øvrige regioner annoncerer ikke indsatsen, og for at sikre en smidig proces
med de øvrige samarbejdspartner fraviges regionens princip om annoncering.
Økonomi
Sagerne er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagerne forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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12. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116417
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