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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116661

Resume
Vækstforums møde starter med et oplæg af Carsten Beck fra Institut for
Fremtidsforskning. Carsten vil i sit oplæg komme ind på, hvad de fremtidige
væksttendenser er med henblik på at give inspiration til en kommende vækstog udviklingsstrategi.
Mødet holdes i Regionshuset, Sorø. Tidsplanen er:
13-14 Formøder
14-15 Oplæg ved Carsten Beck
15-17 Møde i Vækstforum
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstillingen blev tiltrådt. Sag nr. 20 og 21 blev rykket op i dagsordenen, så
sagerne blev behandlet som sag nr. 10 og 11. Endvidere blev det oplyst, at
Væksthus Sjælland ønsker en tillægsbevilling fra strukturfondsmidlerne
(Regionalfonden) i omegnen af 2 mio. kr. til projektet Zealand Global, idet
projektet har mulighed for at få flere vækst-virksomheder inddraget end hidtil
troet. Vækstforum godkendte, at Væksthuset kan indsende en ansøgning inkl.
opdateret effektkædeskema og budget, der viser, hvordan Væksthuset vil bruge
de ekstra midler samt sandsynliggøre, at der er brug for ekstra midler.
Vækstforum vil via en skriftlig votering tage stilling til, om de ekstra midler
skal bevilges, men har positivt tilkendegivet, at de bevilger midlerne, hvis
notatet viser, at en ekstra bevilling til projektet Zealand Global giver positive
effekter.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 1
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
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2. Mødeplan 2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3338331

Resume
Der fremlægges forslag til mødeplan for 2018.
Sagsfremstilling
Dato
14. marts
2.-3. maj
20. juni
11. september
5. december

Tid
17-19 i Sorø med efterfølgende middag
Døgnseminar (fra kl. 13.00 d. 2. maj til
kl. 12.00 d. 3. maj)
10-12 i Sorø
14-17 på en virksomhed
14-17 på en virksomhed

Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen for 2018 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 2
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
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3. Vækstforums udpegninger til
organisationer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3339542

Resume
Vækstforum foretager i henhold til lovgivning og henvendelser fra
organisationer mv. indstilling om og/eller udpegning af medlemmer til en
række udvalg og organisationer.
Sagsfremstilling
Vækstforum udpeger eller indstiller medlemmer til en række udvalg og
organisationer. Følgende udpegning skal foretages:
Gensidig observatørpost i Det Regionale Beskæftigelsesråd
I henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling beslutter Vækstfora
og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), om de ønsker at have gensidige
observatører på de to udvalgs møder. Vækstforum og Beskæftigelsesrådet har
hidtil ønsket gensidig repræsentation.
På Vækstforums møde d. 23. maj 2017 blev Michael Kaas-Andersen udpeget
som observatør til deltagelse på de Regionale Arbejdsmarkedsråds møder. Idet
Jan Bagge er udpeget til at repræsentere VEU-centrene og kommer fra ZBC
ligesom Michael Kaas-Andersen, ønsker Michael Kaas-Andersen at videregive
sit kandidatur til et andet Vækstforum medlem.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at der udpeges en observatør til
deltagelse på det Regionale Arbejdsmarkedsråd møder.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Kathrine Monsrud Ekelund, FTF og Akademikerne, blev udpeget som
observatør til deltagelse på det Regionale Arbejdsmarkedsråd møder.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 3
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
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4. Orientering om indgåelse af
vækstpartnerskabsaftale 2017-2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3335574

Resume
Den 29. august 2017 blev der indgået en etårig Vækstpartnerskabsaftale
mellem Vækstforum Sjælland og Regeringen for 2017-2018, som skal
medvirke til at sikre vækst og udvikling i Region Sjælland. Der gives med
denne sag en kort opsummering af Vækstpartnerskabsaftalen.
Sagsfremstilling
Som Vækstforum løbende er blevet orienteret om, har Regeringen ønsket at
indgå en etårig Vækstpartnerskabsaftale med Vækstforum Sjælland, som skal
sikre sammenhæng mellem den regionale og den nationale vækstpolitik i
2017-2018. Vækstpartnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og
Regeringen for 2017-2018 blev efter forudgående forhandlinger på
embedsmandsniveau indgået ved forhandlingsmøde mellem
Erhvervsministeren og Vækstforum Sjællands forhandlingsdelegation den 29.
august 2017 og er gældende indtil 30. juni 2018. Vækstpartnerskabsaftalen er
vedlagt.
Vækstpartnerskabsaftalen består af en forside og tre overordnede
vækstindsatser:
1. Greater Copenhagen 2030 – fremtidens vækstvilkår:
Øget globalisering og en hastig teknologisk udvikling vil medføre betydelige
ændringer i fremtidens erhvervsstruktur. Vækstforum Sjælland og
Vækstforum Hovedstaden igangsætter derfor sammen med regeringen et
analysearbejde, der skal afdække virksomhedernes behov for ændrede
rammevilkår i fremtiden herunder lokalisering og erhvervsområder i
fremtiden, rammevilkår for smart city-løsninger, digital infrastruktur mv.
2. Teknologipagt og digitalisering:
Efterspørgslen på tekniske og naturvidenskabelige kompetencer er stor blandt
virksomhederne i Region Sjælland. Samtidig er der et stigende fokus på de
digitale vækstmuligheder. Parterne vil drøfte, hvordan Vækstforum Sjælland
kan indgå i en teknologipagt med fokus på at fremme de naturvidenskabelige
og tekniske uddannelser i Region Sjælland og vil samarbejder om at afdække
status for de videregående uddannelser i Region Sjælland. Derudover vil
Region Sjælland starte forsøg med frivillige kompetenceklynger rettet mod
virksomhedernes efterspørgsel.
3. Turisme – flere gæster og bedre kvalitet:
Den nationale strategi for dansk turisme sætter den fælles retning for
udviklingen af dansk turisme på tværs af aktører med henblik på at skabe
vækst og arbejdspladser. Det er sat som pejlemærke, at Danmark i 2025 skal
have en tredjedel flere overnatninger (17. mio.), 45 mia. kr. mere i
turismeomsætning og mere tilfredse turister. For at Region Sjælland også kan
bidrage hertil og have gavn heraf, er det aftalt, at parterne vil iværksætte en
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række initiativer, der kan styrke samarbejdet om udviklingen af turismen i
regionen gennem en opsøgende indsats.
Yderligere tiltag
Det lykkedes desuden forhandlingsdelegationen at sikre en formulering i
Vækstpartnerskabsaftalen om, at Region Sjælland er en vigtig spiller i
samarbejdet med Staten, når der skal skabes vækst og udvikling i form af
udflytning af statslige arbejdspladser.
Endelig ledte forhandlingen også til, at Erhvervsministeren forpligtede sig på
at sende et brev til Transportministeren med ønsket om at gå i dialog om en
udbygning af Parker&Rejs-tilbuddene i Region Sjælland, som skal sikre
pendlere i Region Sjælland bedre mulighed for sammenhæng mellem kollektiv
trafik og privatbilisme.
Vækstforum vil blive orienteret om fremdriften i Vækstpartnerskabsaftalens
implementering.
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 forelagt. Det blev bemærket, at det er vigtig, at der bliver fulgt op på de
forskellige initiativer i vækstpartnerskabsaftalen, herunder at der bliver sendt
et brev fra Erhvervsministeren til Transportministeren med et ønske om en
udbygning af Parker&Rejstilbuddene i Region Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 4
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
Bilag til punkt nr. 4:
- Vækstpartnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum Sjælland 20172018
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5. Samarbejdsaftale med Hovedstaden på
erhvervsområdet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3304109

Resume
Som led i Greater Copenhagen samarbejdet forelægges forslag til
samarbejdsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland
til godkendelse. Formålet med aftalen er en bedre koordinering af
erhvervsindsatsen i de to regioner. Med aftalen åbnes der op for, at
virksomheder mv. fra den ene region kan deltage i et vist omfang i indsatser i
den anden region. Aftalen er godkendt af Vækstforum Hovedstaden.
Sagsfremstilling
I forlængelse af Greater Copenhagen-samarbejdet er der et ønske om, at
vækst- og udviklingsindsatsen koordineres bedre mellem Region Hovedstaden
og Region Sjælland. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til
samarbejdsaftale mellem de to vækstfora.
De to regioner forsøger allerede at samordne annonceringer og
ansøgningsrunder, når det passer ind i de respektive
investeringsplaner/handlingsplaner. Endvidere er der lagt op til et samarbejde
om de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier for 2019-2022.
Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en endnu bedre koordinering af
annonceringer mv., som igangsættes med henblik på medfinansiering med
regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s strukturfondsmidler. Der lægges
op til, at det i et vist omfang skal være muligt for virksomheder fra den ene
region at deltage i programmer og indsatser i den anden region. Der vil blive
fulgt løbende op på, hvordan deltagelsen fordeler sig mellem regionerne.
Aftalen er vedlagt.
Vækstforum Hovedstaden har godkendt aftalen på sit møde d. 20. juni 2017.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at samarbejdsaftalen med Vækstforum
Hovedstaden godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 5
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
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Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 5:
- Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum
Sjælland
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6. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
2019-22
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3304053

Resume
Anbefalinger til den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi 20192022 blev drøftet på Vækstforums møde d. 23. maj 2017 og Regionsrådets
møde d. 22. august 2017. På den baggrund forelægges der nu forslag til
uddybning af anbefalingerne med henblik på videre behandling i
Vækstforum og Regionsrådet. Anbefalingerne godkendes endeligt ultimo
2017.
Sagsfremstilling
Vækstforum drøftede den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for
2019-2022 den 23. maj 2017 og nåede frem til en række anbefalinger til det
videre arbejde. Regionsrådet drøftede ReVUS og anbefalingerne hertil den 22.
august 2017.
Administrationen har bearbejdet anbefalingerne på baggrund af erfaringer
med den hidtidige indsats inden for den nuværende ReVUS, resultater fra
analyser samt input fra Forberedelsessekretariatet, Væksthus Sjælland,
Copenhagen Capacity m.fl. Anbefalingerne vil blive yderligere kvalificeret på
baggrund af bemærkningerne fra Vækstforum og Regionsrådet og gennem
dialog med virksomheder og parterne bag Vækstforum i efteråret 2017.
Anbefalingerne forelægges til godkendelse december 2017 og vil blive
videregivet til det nye Vækstforum og Regionsråd, som nedsættes efter
kommunal- og regionsrådsvalget.
Anbefalinger
Der er opbakning til en fokuseret ReVUS, som skal bidrage til vækst og
arbejdspladser. Vægten skal lægges på få og store indsatser. Der er enighed
om, at den erhvervsrettede indsats skal bygge på virksomhedernes
efterspørgsel. Kvalificeret arbejdskraft er en hovedudfordring, ligesom
produktivitet og digital infrastruktur har høj prioritet. ReVUS udarbejdes i tæt
sammenhæng med Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på fælles
initiativer på områder, hvor det giver større effekt.
Der arbejdes videre med følgende anbefalinger og temaer, som uddybes i
vedlagte bilag:





Efterspørgselsorienteret indsats: Der er enighed om, at vækstindsatsen
skal rettes mod de virksomheder, der kan og vil. Indsatsen skal rettes
ind efter virksomhedernes behov.
Få og store indsatser: Der er god erfaring med fokuserede store
indsatser, hvilket der bør bygges videre på.
Vækstområder: Det anbefales at samle flere typer indsatser i et
område med udgangspunkt i en erhvervsmæssig styrke.
Greater Copenhagen: Greater Copenhagen-samarbejdet vil være en del
af ReVUS. Der er en række udfordringer, der er fælles for Greater

- 11 -









Copenhagen, herunder kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og grøn
omstilling. Konkrete initiativer kan udvikles i Greater Copenhagen for
at give større kritisk masse og synlighed.
Smart specialisering: Der arbejdes videre med at finde ud af, hvilke
erhvervsmæssige styrker der er i regionen, og hvor der er et
vækstpotentiale.
Decentrale uddannelser: Virksomheder i de forskellige dele af
regionen skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft, og der skal være
en hensigtsmæssig uddannelsesdækning.
Store virksomheder som lokomotiv: Store virksomheder kan
understøtte udviklingen i mindre virksomheder ved at gå med i
teknologiudvikling, eksportsamarbejde mv.
Kommuner og region som drivkraft for vækst: Kommunerne og
regionen indkøber for mange milliarder kroner hvert år og har derfor
stor betydning for mange virksomheders omsætning og udvikling.
Effekten kan være endnu større gennem målrettede samarbejder, hvor
de offentlige parter stiller testfaciliteter til rådighed, bidrager til
projektmodning mv.
Pop up-indsatser: Som supplement til store indsatser lægges der op til,
at der er mulighed for at afprøve et initiativ over en kort periode, for at
se om det giver de ønskede resultater.
Rammebetingelser: Udover konkrete indsatsfelter er der en række
rammebetingelser og vækstdrivere, som den regionale vækst- og
udviklingsindsats skal forholde sig til, herunder:
o Kvalificeret arbejdskraft
o Internationalisering og eksport
o Digitalisering
o Grøn omstilling
o Infrastruktur – digital og trafikalt

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Forslag til konkretisering af anbefalinger til ReVUS 2019-2022 drøftes.
2. Anbefalingerne viderebearbejdes på baggrund af de indkomne
bemærkninger med henblik på endelig godkendelse i Vækstforum og
Regionsrådet ultimo 2017.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstillingen blev fulgt, idet det præciseres, at der opereres med et videre
begreb om virksomhedsinddragelse, end kun dem der kan og vil.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 6
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
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John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
Bilag til punkt nr. 6:
- Anbefalinger til ReVUS 2019-2022

- 13 -

7. Produktivitetsanalyse
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3292673

Resume
Væksthus Sjælland har i april 2017 udarbejdet en produktivitetsanalyse, som
belyser produktiviteten for de private virksomheder. Produktiviteten i
servicevirksomhederne i Region Sjælland er lav. Analysens resultater
forelægges til orientering for at give input til den kommende regionale
vækst- og udviklingsstrategi.
Sagsfremstilling
Region Sjælland får løbende udarbejdet analyser, som giver et billede af
udviklingen i regionen. Analyserne er med til at give svar på, hvordan målene i
den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi kan opfyldes.
I den Regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2019 er ét mål, at
produktiviteten i virksomhederne stiger med 20% fra 2012 til 2020. Status på
dét mål er, at produktiviteten i alt er steget 3% fra 2012 til 2015. For at indfri
målet skal produktiviteten stige 3,4% årligt i perioden 2015-2020.
På den baggrund blev der primo 2017 udarbejdet en produktivitetsanalyse, af
erhvervslivet i Region Sjælland med fokus på at afdække årsagerne til den
svage produktivitetsvækst se:
http://www.regionsjaelland.dk/publikationer/Documents/2017/Produktivit
etsanalyse%20rapport.pdf eller vedlagte korte version af analysen.
Produktivitet er et udtryk for, hvordan en virksomhed anvender sine
ressourcer og kompetencer samt, hvordan virksomheden udnytter mængden
og kvaliteten af dets maskiner og IT.
Servicevirksomhederne står for 86% af de private job i Region Sjælland, og
derfor er der et potentiale for at hæve velstanden i regionen ved at øge
produktiviteten i servicevirksomhederne.
Konklusioner i analysen
Produktivitetsanalysen for Region Sjælland i 2017 konkluderer, at:
 Industri og landbrug har haft en positiv produktivitetsudvikling, men
servicevirksomhedernes produktivitetsudvikling er udfordret.


Den lave produktivitetsvækst i servicevirksomhederne i Region
Sjælland hænger sammen med, at de i mindre grad anvender maskiner,
udstyr og IT pr. årsværk end tilsvarende virksomheder i resten af
landet. Det gælder særligt for virksomheder, der arbejder med bl.a.
rengøring, vagt og sikkerhedstjenester (operationel service).



Servicevirksomhedernes evne til at udnytte såvel kapital som
arbejdskraft er lavere end landsgennemsnittet. Dette gælder specifikt
for de virksomheder, som arbejder indenfor videnservice,
handelsbranchen samt bygge- og anlægsbranchen.
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Analysen viser, at uddannelsesniveauet og erhvervsfaringen i Region
Sjælland er særligt lav i servicevirksomhederne sammenlignet med
resten af landet.

En stor andel af den samlede beskæftigelse og værdiskabelse i servicebranchen
i Region Sjælland er i små virksomheder med op til 10 ansatte. De mange små
virksomheder med fokus på hjemmemarkedet hæmmer
produktivitetsfremmende investeringer og innovation. Mange af de små
virksomheder er heller ikke i stand til at øge produktiviteten ved at udnytte
stordriftsfordele.
Samlet set peger analysen på, at servicevirksomhedernes produktivitet kan
hæves ved:
 Anvendelse af kvalificeret arbejdskraft
 Øget eksport af serviceydelser
 Mere kapital til investeringer i materiel, digitalisering og viden
 Styrkelse af hjemmemarkedet, så lavproduktive virksomheder ikke er
rentable, fx kan planlov og lokalplaner hæmme opskalering af små
virksomheder.
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.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 7
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
Bilag til punkt nr. 7:
- Produktivtetsanalyse- Kort fortalt
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8. Handlingsplan for Greater Copenhagen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3322489

Resume
Bestyrelsen for Greater Copenhagen har besluttet at igangsætte
udarbejdelsen af en handlingsplan for 2018. På nuværende tidspunkt
foreligger der ikke et egentligt forslag til handlingsplan men alene en
strategisk ramme. Sagen forelægges med henblik på, at Vækstforum drøfter
hvilke initiativer, de gerne ser inkluderet i en kommende handlingsplan.
Sagsfremstilling
I henhold til vedtægterne for Greater Copenhagen vedtager bestyrelsen årligt
en handlingsplan for arbejdet i Greater Copenhagen & Skåne Committee.
Handlingsplanen er en kombination af aktiviteter, der finansieres gennem det
årlige budget på 11 mio. kr. samt fælles aktiviteter, der finansieres decentralt i
de tre regioner og de 79 kommuner, der er medlemmer af Greater Copenhagen
& Skåne Committee.
Den politiske ramme for Handlingsplan 2018
På bestyrelsesseminaret den 25. januar 2017 nåede bestyrelsen til enighed om
en strategisk ramme for det fremadrettede arbejde i Greater Copenhagen.
Den strategiske ramme blev bekræftet på bestyrelsens møde den 17. maj 2017,
hvor bestyrelsen samtidig præciserede, at de konkrete indsatser og projekter
formelt besluttes i forbindelse med de årlige handlingsplaner.
Den strategiske ramme omfatter følgende fire fokusområder:
1. Infrastruktur og mobilitet
2. Markedsføring af styrkepositioner
3. Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talenter
4. En integreret tilvækstregion
Tidsplanen for den politiske vedtagelse af handlingsplanen er:
 20. september 2017: Bestyrelsen godkender tidsplan, rammer og
disposition for Handlingsplan 2018
 December 2017: Bestyrelsen godkender Handlingsplan 2018.
Fremadrettet
Vigtige aspekter, som Vækstforum bør tage med i sine drøftelser, er:
 at handlingsplanprocessen gennem en efterspørgselsdrevet indsats
involverer nøgleinteressenter, herunder erhvervslivet.
 at planen løfter diskussionen om, hvilke resultater Greater
Copenhagen-samarbejdet skal levere.
 at indsatsen i Greater Copenhagen-arbejdet fokuseres bl.a. gennem få
større fyrtårns- eller signaturprojekter.
 at Handlingsplan 2018 ikke blot skal være en opdateret version af
handlingsplanen for 2017.
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Administrationen kan pege på følgende tre initiativer, der kunne sættes særligt
fokus på i Handlingsplan 2018:
 Digitalisering, herunder udbredelse af bredbånd.
 Udmøntning af Greater Copenhagen Trafikcharter gennem fokus på
transport og logistik samt intelligente transportløsninger.
 Øget virksomhedssamarbejde gennem klynger på tværs af Greater
Copenhagen-geografien.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter, hvilke initiativer,
de gerne ser inkluderet i 2018 handlingsplanen for Greater Copenhagen
samarbejdet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Punktet blev indledt med at oplæg af konstitueret Udviklingsdirketør, MajBritt Jensen om, hvordan de forskellige parter kan blive involveret i Greater
Copenhagen arbejde.
Sagen blev forelagt.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 8
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
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9. Annoncering med fokus på produktivitet
via digitalisering, automatisering og
vækstrettet kompetenceløft
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3303650

Resume
Som led i implementeringen af Investeringsplanen 2017-2018 forelægges
annonceringen efter ansøgninger til ”Produktivitet via digitalisering,
automatisering og vækstrettet kompetenceløft” til godkendelse. Der er afsat
15 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, 10 mio. kr. fra EU’s
Socialfond og 10 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.
Sagsfremstilling
I Region Sjælland er antallet af vækstvirksomheder lavere end på landsplan.
Derudover har Region Sjælland en særlig udfordring, da erhvervslivet er
mindre innovativt og produktivt sammenlignet med erhvervslivet i andre
regioner, bl.a. fordi der er mange små virksomheder.
Den globale udvikling går imod mere automatisering og digitalisering, som
redskaber til at forøge produktiviteten. Derfor er det vigtigt at få udnyttet
vækstpotentialet, der ligger i automatisering og digitalisering af
virksomhederne i Region Sjælland. Med denne annoncering efterspørges
derfor tiltag, der kan øge produktiviteten i virksomhederne via en øget
anvendelse af digitalisering og automatisering.
Det forventes at de indsatser som igangsættes bidrager til følgende effekter:






Øge antallet af innovative virksomheder
Øge produktivitetsniveauet i virksomhederne
Øge andelen af digitaliserede og automatiserede virksomheder
Øge andelen af personer med efteruddannelse så de nye
teknologiske muligheder kan udnyttes.

Med Investeringsplanen 2017-2018 var der planlagt en annoncering om
”Stærke specialiseringer i Region Sjælland (annoncering nr. 7)”.
Administrationen har vurderet, at der kan igangsættes en mere
sammenhængene virksomhedsrettet indsats med inddragelse af flere
virksomheder, og opnås større effekter ved at tilbyde dem et sammenhængene
forløb under Socialfonden og Regionalfonden. Det kan gøres ved, at slå
annonceringen om stærke specialiseringer sammen med indeværende
annoncering om produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet
kompetenceløft.
Vækstforum Sjælland har afsat 15 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til aktiviteterne. Der er reserveret EU-midler på op
til 10 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 10 mio. kr. fra EU’s Socialfond.
Indsatsen fokuserer på små- og mellemstore virksomheder primært inden for
de fire fokusbrancher i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (Transport
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og logistik, bygge og anlæg, fødevare og bioøkonomi), samt de private
serviceerhverv, hvor analyser viser, der er en særlig lav produktivitet i Region
Sjælland.
Der ønskes igangsat to parallelle spor under henholdsvis Socialfonden og
Regionalfonden. Indsatserne skal supplere hinanden ved at virksomhederne
først udarbejder en vækstplan under Regionalfonden og derefter går videre i et
kompetenceudviklingsforløb under Socialfonden. Indsatserne skal baseres på
tiltag, der har en dokumenteret stor positiv effekt på vækst og udvikling i
virksomhederne.
Indsatserne forventes at blive varetaget af en projektoperatør med betydelig
erfaring inden for vækstrettede erhvervsfremmeindsatser samt med indgående
kendskab til automatisering og digitalisering.
Til denne konkrete annoncering anvendes følgende særlige
udvælgelseskriterier.








Ansøger har kompetencer og erfaring med hensyn til forvaltning
af EU-projekter, projektledelse og kvalitetssikring af større
projekter.
Ansøger har redegjort for organiseringen af projekter, herunder
de deltagende parters rolle og samspillet mellem dem.
Ansøger forventes at have et indgående kendskab til
digitalisering og automatisering af SMV’er i tilknytning til
vækstplaner.
Ansøger har redegjort for, hvordan det sikres, at indsatsen bliver
efterspørgselsrettet i forhold til virksomhedernes behov, og at det
bliver en del af screeningsprocessen.
I relevant omfang inddrages eksisterende klynger og
innovationsnetværk.
Projektet skal bygge på eksisterende viden om digitalisering og
automatisering af SMV’er

Derudover anvendes Vækstforums seks faste udvælgelseskriterier.
Annonceringsmaterialet er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at igangsættelsen af annonceringen
”Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet
kompetenceløft” godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
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Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 9
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 9:
- Annonceringsmateriale
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10. Disponering af midler
Åbent
Vækstforum Sjælland
OBS: Sag er udgået. Er erstattet af punkt nr. 21.

Brevid: 3337204

Resume
Der lægges op til at disponere de regionale erhvervsudviklingsmidler for
2017, der ikke allerede er disponeret. Disse midler skal disponeres i 2017, da
de ikke kan overføres til 2018. Derfor forelægges der nu konkrete
projektbeskrivelser til godkendelse således, at midlerne disponeres i 2017
inden for rammerne af ReVUS. Projekter med EU-finansiering har høj
prioritet.
Sagsfremstilling
Af økonomioversigten fremgår det, at der er midler i 2017, der endnu ikke er
disponeret eller reserveret til indsatser, annonceringer mm.
De ikke disponerede midler skyldes bl.a., at der i investeringsplan 2017-2018
skulle være plads til medfinansiering af fx statslige initiativer, hvilket der ikke
har været mange af. Derudover har administrationen valgt at skubbe den store
annoncering vedrørende internationalisering, som der var lagt op til, skulle
bevilges på Vækstforums møde i september til mødet i december, hvilket
betyder, at midlerne først bevilges i 2018, grundet store udfordringer i det
igangværende internationaliseringsprojekt ”Zealand Global”.
For at midlerne kan blive disponeret i 2017 forelægges der nu xx forslag til
indsatser med en samlet reservering af erhvervsudviklingsmidlerne på xx mio.
kr. Hertil kommer en reservering til en kommende analyseaftale/overvågning
af vækstvilkår på 3,7 mio. kr. og en reservering til en kommende
evalueringsaftale på 3,5 mio. kr. Sagerne behandles særskilt i hhv. sag nr. 11 og
12.
Projektbeskrivelserne tager udgangspunkt i initiativer, der dels skal geare
strukturfondsprojekter, dels er med til at kunne indfri de opstillede mål i den
nuværende ReVUS. Der er ligeledes lagt vægt på, at der er tale om større
markante initiativer eller udvidelse af eksisterende projekter.
Projekter, der gearer strukturfondsprojekter, har høj prioritet, da EU
Kommissionen og Erhvervsstyrelsen har Region Sjælland under observation
ift. bevillingsgraden af hhv. Socialfond og Regionalfond, idet bevillingsgraden
er markant lavere i Region Sjælland end i resten af landet.
Forberedelsessekretariatet afholder ekstraordinært møde d. 6. september 2017
om disponering af de frie midler. Forberedelsessekretariatets indstilling hertil
vil blive eftersendt samt fremlagt mundtligt på Vækstforums møde d. 11.
september 2017. Samtidigt eftersendes økonomisagen, så den er opdateret
med tallene i forhold til nærværende sag om disponering af midler.
Økonomisagen fremgår således ikke af denne dagsorden.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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11. Overvågning af vækstvilkår i udbud
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3340186

Vækstforum har til opgave at overvåge de lokale- og regionale vækstvilkår.
Den nuværende aftale om overvågningsopgaven udløber pr. 31. december
2017, hvorfor Vækstforum forelægges en drøftelse af det faglige indhold i
overvågningsopgaven.
Sagsfremstilling
De regionale vækstfora har jf. erhvervsfremmeloven til opgave at overvåge de
regionale og lokale vækstvilkår, herunder den erhvervsmæssige udvikling i
regionens yderområder.
I perioden 2015-2017 er overvågningsopgaven i Region Sjælland bl.a. blevet
løst ved, at Vækstforum har haft en kontrakt med Væksthus Sjælland om at
udarbejde en årlig analyse af de regionale vækstvilkår, en årlig analyse af de 17
kommunale vækstvilkår, en temaanalyse i 2015 om eksport samt ad hocanalyser.
Den årlige analyse af de regionale vækstvilkår overvåges i Vækst Tendens, se
http://vaekstanalyse.dk/file/634882/vaeksttendens_2016.pdf , mens de
årlige lokale vækstvilkår overvåges i Vækst Vilkår, se
http://vaekstanalyse.dk/vaekstvilkaar . Indholdet i begge publikationer
tilpasses hvert år med mindre faglige justeringer, så de dækker det aktuelle
behov i overvågningsopgaven.
Prisen på den nuværende overvågningsaftale er 3,8 mio. kr. for den treårige
periode, som blev bevilliget af Regionsrådet den 21. august 2014 efter
godkendelse i Vækstforum den 24. juni 2014.
Fra 2018 er der ikke truffet beslutning om, hvordan overvågningsopgaven skal
løses. Derfor skal Vækstforum drøfte indholdet i den kommende
overvågningsopgave med henblik på at indgå en ny analyseaftale pr. 1. januar
2018.
Administrationens vurdering
Administrationen foreslår, at overvågningsopgaven fremadrettet løses ved, at
der som hidtil udarbejdes én årlig analyse af de regionale vækstvilkår og én
årlig analyse af hver af de 17 kommunernes lokale vækstvilkår. De årlige
analyser giver et billede af erhvervsudviklingen på lokalt og regionalt niveau i
Region Sjælland. Der kan årligt foretages en mindre faglig justering af
analyserne, hvilket betyder, at der ikke er behov for temaanalyse og ad hocanalyser, som har været en del af den tidligere kontrakt.
Hvis der fremadrettet opstår et konkret behov for en temaanalyse eller ad hocanalyse, som ikke kan inkluderes i de årlige analyser af de lokale og regionale
vækstvilkår, foreslår administrationen, at sådanne indkøbes, når der opstår et
konkret behov, da temaanalyser og ad hoc-analyser ikke er en del af
overvågningsopgaven. Det betyder også, at midlerne til evt. temaanalyser og
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ad hoc-analyser fremover skal afsættes separat, hvis der opstår et konkret
behov.
Med en tilpasning i indholdet i overvågningsopgaven og en regulering af
prisen på overvågningsopgaven svarerende til prisudviklingen, er det
administrationens vurdering, at der skal afsættes en ramme til udbud af
overvågningsopgaven på op til 3,7 mio. kr. for en treårig periode.
Proces- og tidsplan
Overvågningsaftalen skal sendes i udbud for at overholde udbuds- og
statsstøttereglerne. Derfor lægger administrationen op til, at Vækstforum giver
input til indholdet i overvågningsopgaven, og at opgaven vedrørende
overvågningen af de lokale og regionale vækstvilkår 2018-2021 dernæst sendes
i udbud.
September 2017: Overvågningsopgaven sendes i udbud.
December 2017: Vækstforum bevilliger op til 3,7 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler for 2017 til den leverandør, der skal varetage
opgaven med overvågning af de regionale- og lokale vækstvilkår.
Ultimo 2017: Administrationen udpeger vinderen af udbuddet på baggrund af
fastlagte udvælgelseskriterier som er vedlagt, hvorefter administrationen
udarbejder kontrakt med den valgte leverandør. De indkomne bud bliver
vurderet på kvalitet i tilbuddet, organisering og bemanding samt pris på
opgaven.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Indholdet i den kommende overvågningsopgave drøftes.
2. Der reserveres 3.700.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
til overvågningsopgaven.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 11
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
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Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Evalueringsdesign
- Evaluering af tilbud
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12. Evaluering af projekter 2018-2021
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3311312

Resume
Vækstforum og Region Sjælland har i perioden 2015-2017 et samarbejde med
de øvrige regioner samt Erhvervsstyrelsen omkring evaluering af de enkelte
udviklingsprojekter. Der lægges op til, at evalueringsopgaven fortsætter for
perioden 2018-2021. Opgaven udbydes i samarbejde med de øvrige regioner
og Erhvervsstyrelsen. Der reserveres 3.5 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
I perioden 2015-2017 har Vækstforum og Regionsrådet fået foretaget eksterne
evalueringer af de udviklingsprojekter, som har modtaget tilskud i regi af den
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Evalueringsarbejdet
gennemføres som et samarbejde mellem alle regioner og Erhvervsstyrelsen,
som har det nationale kontrolansvar på EU-strukturfondsprojekter. Et
konsortium bestående af Cowi A/S og Damvad Analytics vandt opgaven og har
forestået evalueringer af udviklingsprojekter for de fem regioner. Kontrakten
med konsortiet udløber den 31. december 2017, og der er behov for, at der
indgås en ny evalueringsaftale.
Administrationen anbefaler en videreførelse af det tværregionale samarbejde
omkring evalueringsopgaven for perioden 2018-2021. De fem regioner og
Erhvervsstyrelsen har forberedt udbuddet til den nye evalueringsopgave. Se
vedlagte bilag.
Den nuværende evalueringsaftale indebærer, at der foretages både en
midtvejs- og en slutevaluering af alle Region Sjællands evalueringsprojekter,
som har et budget på mindst 2 mio. Der lægges op til, at denne model
videreføres i en kommende evalueringsaftale.
Midtvejsevalueringerne anvendes som styringsredskab for projektledelsen
midt i projektperioden og har i flere tilfælde givet anledning til konkrete
justeringer med henblik på at sikre en større samfundsmæssig effekt fra
Vækstforums projekter.
Det nuværende evalueringssamarbejde har også resulteret i et overblik over
anbefalinger og erfaringer fra alle de gennemførte projekter. Det er samlet på
hjemmesiden www.erhvervsevaluering.dk/tool/. Her er erfaringerne inddelt
på centrale temaer som fx kompetenceudvikling, rådgivning og
klyngeprojekter. Dermed er det muligt at udnytte eksisterende viden i
forbindelse med nye projekter. Hjemmesiden kan bl.a. anvendes af
projektansøgere og af administrationen ved udformningen af nye
annonceringer. Hjemmesiden vil også være tilgængelig efter 31. december
2017.
En kommende evalueringsaftale vil bygge videre på de erfaringer, der er fra
den nuværende aftale, hvilket indebærer ensartede evalueringer, hvor
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projekter evalueres ud fra samme parametre, og alle evalueringer er bygget op
omkring samme skabelon.
Hvis det besluttes, at evalueringsaftalen for Region Sjællands vedkommende
også fremover skal indeholde både en midtvejs- og en slutevaluering, svarer
dette til en udgift på 3.500.000 kr. Den nye aftale skal gælde for perioden 1.
januar 2018-31. december 2021 og indebærer evalueringer af regionale
udviklingsprojekter med et samlet budget på minimum 2 mio. kr.
Vækstforum vil i møde 6. december 2017 blive forelagt en bevillingssag med
henblik på at godkende det endelige beløb for evalueringsopgaven, herunder
vil der være en orientering om, hvilken operatør der skal gennemføre opgaven.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Vækstforum godkender gennemførelse af udbud for midtvejs- og
slutevalueringer for perioden 2018-2021.
2. Vækstforum reserverer 3.500.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 12
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
Bilag til punkt nr. 12:
- Fælles regionalt udbud af evalueringsopgave 2018-2021
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13. Screening af ansøgninger inden for
innovation med fokus på deleøkonomi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3288956

Resume
Vækstforum Sjælland igangsatte 24. maj 2017 en annoncering vedrørende
”Innovationsforløb med fokus på deleøkonomi for små- og mellemstore
virksomheder”. Ved deadline 21. juni 2017 har administrationen modtaget ét
projektforslag. Forberedelsessekretariatet indstiller, at projektet:
Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region
Sjælland fra Danmarks Tekniske Universitet godkendes med henblik på at
indsende en endelig ansøgning.
Sagsfremstilling
Vækstforum har pr. 24. maj 2017 annonceret efter projektforslag inden for
ReVUS’s tema 1 (fokuseret erhvervsudvikling) med titlen ”Innovationsforløb
med fokus på deleøkonomi for små- og mellemstore virksomheder”.
Godkendte projektforslag skal lede til egentlige ansøgninger til EU´s
Regionalfondsprogram.
Formålet med indsatsen er dels at øge virksomheders vækst og
konkurrenceevne via innovation og dels at øge antallet af små- og mellemstore
virksomheder i regionen, som har fokus på deleøkonomiske koncepter,
produkter, løsninger og tjenesteydelser.
Vækstforum Sjælland har afsat i alt 2 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til indsatsen. Yderligere er der reserveret op til 10
mio. kr. fra EU’s Regionalfond under prioritetsakse 1 om styrket innovation i
SMV’er.
Overblik over projektforslag
Ved ansøgningsfristen har administrationen modtaget ét projektforslag:
”Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region
Sjælland” fra Danmarks Tekniske Universitet og med Væksthus Sjælland som
partner. Projektets samlede budget er på 14.892.249 kr.
Forventede resultater og effekter
Indsatsen er en erhvervsrettet innovationsindsats, hvor det forventes, at 36
små-og mellemstore virksomheder over en 3-årig periode gennemgår et
innovationssamarbejde, hvor de deltagende virksomheder bringes sammen og
i samarbejde med vidensinstitutioner udvikler og tester nye produkter eller
tjenesteydelser. I udviklingen og test af produkter kan vidensinstitutionernes
og virksomhedernes knowhow og uudnyttede produktionskapacitet indgå som
ressource. Samarbejdet forventes at lede frem til 20 produkter, løsninger eller
koncepter. Ambitionen er, at mindst otte produkter, løsninger eller koncepter
ved projektets udgang er kommercialisérbare således, at der gennem projektet
skabes otte nye innovative virksomheder.
Projektets finansiering
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Ansøgt beløb i kr.
Medfinansiering via
Regionsrådet
Medfinansiering via
Vækstforum
Medfinansiering Mål 2 midler
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

-

Støtteprocent
-

2.000.000

13,4%

7.446.125
5.446.125

50%
36,6%

14.892.250

100%

Administrationens bemærkninger
Med henblik på at optimere sagsbehandlingen og igangsættelse af projektet
har ansøger efter aftale med administrationen allerede indsendt et udkast til
mål 2 ansøgning.
Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt ligger inden for
Regionalfondsprogrammet akse 1, Styrket innovation i SMV’er, samt opfylder
retningslinjerne for EU tilskud.
Udkastet til mål 2 ansøgningen giver dog anledning til væsentlige justeringer
bl.a. af projektets aktiviteter og effektkæde. Administrationen er således i
dialog med projektejer for at sikre, at projektet bliver konformt med
Regionalfondens akse 1.
Udkast til mål 2 ansøgning er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges et EU-tilskud på
7.446.125 kr. til Danmarks Tekniske Universitet til projekt:
Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region
Sjælland under forudsætning af, at det er programkonformt.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.000.000,00
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Danmarks
Tekniske Universitet til projekt: Innovationssamarbejder for industriog servicevirksomheder i Region Sjælland.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Indstillingen tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet. De faldne
bemærkninger indarbejdes i annonceringsmaterialet. Herunder, at
deleøkonomidelen skal fremgå tydeligere af ansøgningen.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
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Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 13
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 13:
- Bilagsnotat til udviklingsprojekt
- Annoncering efter ansøgninger inden for innovation med fokus på
deleøkonomi
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14. Data- og designdreven
sundhedsinnovation
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3338344

Resume
Vækstforum Sjælland igangsatte på møde den 7. februar 2017 annoncering
efter ansøgninger, som skulle lede frem til egentlige
Regionalfondsansøgninger vedrørende: SMV´ers vækst via udvikling af nye
digitaliserede løsninger til sundhedsområdet. Der er afsat 3 mio. kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af op til 10 mio. kr.
fra tilskudsrammen under Regionalfonden.
Sagsfremstilling
I perioden februar til medio marts 2017 blev der annonceret efter ansøgninger,
som skulle lede frem til udarbejdelse af en egentlig Regionalfondsansøgning i
relation til temaet ”Vækst i SMV´ernes udvikling af nye digitaliserede
produkter og services – via styrket samarbejde med sundhedssektoren” i
ReVUS´s investeringsplan.
Indsatsen ligger under Regionalfondsprogrammet indsats vedrørende ”Styrket
innovation i SMV´er”. I Forberedelsessekretariatets møde d. 5. maj 2017 blev
ansøgningen fra Fonden for innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland
godkendt til udarbejdelse af en egentlig Regionalfondsansøgning.
Projektoplysninger
Projektnavn: Data- og designdreven sundhedsinnovation
Aktør: FIERS
Partnere: Firma CUMULI Design Lab ApS, Danmarks Tekniske Universitet
(DTU), Region Sjælland, enheden Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
og ”sygehusene”, Professionshøjskolen Absalon, Sorø samt Væksthus Sjælland
EU-tilskud: 9.519.827,00 kr.
Regionale udviklingsmidler: 3.000.000, 00 kr.
Projektperiode: 2 år 7 mdr. – 1. november 2017 – 31. maj 2020
Målgruppe: SMV´er med innovations potentiale
Effekt: 30 nye SMV innovationssamarbejder (max. 15% i Greater Copenhagen
geografien)
Aktiviteter: Kvalificering og etablering af innovationssamarbejder via tilførsel
fra videninstitutioners forskningsbaseret viden
Forventede resultater og effekter
Aktiviteterne, som bygger på datavalideret globale sundheds- og
velfærdsmæssige udfordringer og markedsbehov, forventes at inddrage 90
SMV´er, hvoraf 45 forventes at deltage i ideudviklingsfasen. Af denne
målgruppe forventes 30 at indlede egentlige innovationssamarbejder med
videninstitutioner. Samarbejdet forventes at lede frem til ca. 30 nye produkter
og 12 nye ”løsninger”.
Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.
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Støtteprocent

Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler - Regionalfonden
Anden medfinansiering –
Timer: PFI, ”sygehusene”,
DTU, Absalon og
SMV´erne
Samlet finansiering

0

0

2.995.377

15,7%

9.519.827

50%

6.524.450

34,3%

19.039.654

100

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for
Regionalfondsprogrammet akse 1, Styrket innovation i SMV´er”
samt opfylder retningslinjerne for EU-tilskud.
Projektets aktiviteter bidrager til at opfylde ReVUS´s målsætning vedrørende
Innovation øger produktivitet og sikrer øget vækst og beskæftigelse.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
9.519.827,00 kr. fra Regionalfonden, akse 1, Styrket innovation i
SMV`er, til Fonden for innovation og Erhvervsfremme i Region
Sjælland til projekt: ”Data- og designdrevensundhedsinnovation”.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på
2.995.377,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2017 til Fonden for innovation og Erhvervsfremme i Region
Sjælland til projekt: ”Data- og designdreven
sundhedsinnovation”.
Sagen afgøres af Erhvervsstyrelsen og Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales over Regionsrådet.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Jens Stenbæk erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 14
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
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Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
Bilag til punkt nr. 14:
- Ansøgning - Regionalfonden - Data- og designdreven sundhedsinnovation
- Effektkæde - Data- og designdreven sundhedsinnovation
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15. Vækst via internationale højtuddannede Via-projektet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3338393

Resume
Der er modtaget en Socialfondsansøgning fra Copenhagen Capacity
vedrørende et EU-tilskud på 8.630.057 kr. Projektets aktiviteter skal lede
frem til tiltrækning af internationale højtuddannede og herboende
studerende på grund af øget arbejdskraftsefterspørgsel fra Regionens
SMV´er.
Sagsfremstilling
Både brancheorganisationer og kommuner i regionen har ved forskellige
analyser og undersøgelser kunne konstatere, at tiltrækning af højtuddannede
medarbejdere såvel regionalt som nationalt ikke opfylder virksomhedernes
kompetencebehov. Både virksomhederne og brancheorganisationerne peger
på, at en løsning på denne udfordring, som hæmmer øget vækst, kan være
tiltrækning af internationale medarbejdere.
Den modtagne Socialfondsansøgning forventes i et vist omfang at kunne
afhjælpe mangel på specifikke kompetencer ved at tiltrække internationale
højtuddannede og studerende.
Projektoplysninger
Projektnavn: Vækst via internationale højtuddannede – Via projektet
Aktør: Copenhagen Capacity, Fonden til markedsføring og erhvervsfremme i
Region Hovedstaden
Partnere/forventet samarbejdspartnere: Væksthus Sjælland, DI
regionalforeninger i Region Sjælland, International House Copenhagen,
Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Universitet, Kalundborg Kommune,
Professionshøjskolen Absalon, Knowkedge Hub Zealand m.fl.
EU-tilskud: 8.630.057,00 kr.
Regionale udviklingsmidler: 0, 00 kr.
Projektperiode: 3 år – 1. december 2017 – 3o. november 2020
Målgruppe: SMV´er/internationale højtuddannede og studerende (100)
Effekt: Ansættelse af 55 højtuddannede + 45 herboende studerende
Aktiviteter: Afvikling af internationale tiltrækningsforløb med tilhørende
trænings-, introforløb samt identifikation og match med SMV´er.
Forventede resultater og effekter
Der søges om tilskud til afvikling af 5 internationale tiltrækningsforløb efter
internationale specialister samt 3 tiltrækningsforløb efter internationale
studerende. Der udvikles en talentdatabase med 500 internationale
specialister med relevans for Region Sjælland. Efter identificering af
virksomhederne afvikles matchmøderne med henblik på ansættelse.
I tilknytning til matchningen afvikles 8 introduktionsforløb og 10
opfølgningsforløb. Endelig udvikles et kompetencetilpasningsforløb samt et
tonet uddannelsesforløb for de studerende.
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Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering via
Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler - Socialfonden
Anden medfinansiering –
Deltager timer partnere
m.fl.
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent
0

1.000.000¤

6%

8.630.057

50%

7.630.057

44%

17.260.113

100

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for
Socialfondsprogrammet akse 4, ”Erhvervsuddannelse og videregående
uddannelse”.
Ansøger vil i forbindelse med igangsætning af projektet gå i yderligere dialog
med regionens kommuner, hvoraf 4-5 kommuner forventes at deltage direkte i
projektet. I tilknytning til projektaktiviteterne har administrationen påpeget
overfor ansøger, at indsatsen skal tage højde for allerede igangsatte aktiviteter
i forhold til målgruppen, både nationalt og regionalt.
En tilsvarende indsats i Region Hovedstaden har midtvejs inddraget 50
virksomheder og medvirket til, at 22 højtuddannede er blevet ansat, samt 71
herboende højtuddannede og studerende også er blev ansat.
Databasen vedrørende indsatsen i Region Hovedstaden ”genbruges” i relation
til ansøgte projekt, dog således at der er mindre udgifter til oprettelse af en
selvstændig sektion i tilknytning til Via-projektet.
Aktiviteterne vurderes til at kunne lede frem til, at en del af SMV’ernes mangel
på højtuddannede arbejdskraft kan afhjælpes delvist.
Administrationen er i fortsat dialog med ansøger, idet enkelte delelementer i
arbejdspakkerne/indsatser skal justeres. Dette påvirker ikke det samlede
projekt og ansøger er indforstået med dette.
Der foreligger partnerskabserklæringer fra samarbejdspartnere samt
bekræftelse på medfinansieringen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at
der ydes et tilskud på optil 8.630.057,00 kr. fra Socialfonden, akse 4,
”Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse” til Copenhagen Capacity
fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Region Hovedstaden, til
projekt: ”Vækst via internationale højtuddannede – Via- projektet”.
Sagen afgøres af Erhvervsstyrelsen.
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Indstilling tiltrådt, idet det tilføjes, at det er en forudsætning for bevillingen, at
Copenhagen Capacity samarbejder med Work in Denmark om projektet.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Susanne Lundvald erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 15
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 15:
- Ansøgning - projekt Vækst via internationale højtuddannede - Via projektet
- Effektkæde - Via-projektet
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16. Kommune- og uddannelsessamspil "Komm Udd"
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3338031

Resume
Vækstforum Sjælland igangsatte på Vækstforums møde den 7. december
2016 annoncering efter ansøgninger, som skulle lede frem til egentlige
Socialfondsansøgninger vedrørende ”Social inklusion” (Inklusion via
uddannelse og beskæftigelse). Der er afsat 1 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af op til 25 mio. kr. fra
tilskudsrammen under Socialfonden.
Sagsfremstilling
I perioden december 2016 til medio marts 2017 blev der annonceret efter
ansøgninger, som skulle lede frem til udarbejdelse af egentlige
Socialfondsansøgninger i relation til tema ”De rette kompetencer styrker
væksten” i ReVUS investeringsplan.
Indsatsen ligger under Socialfondsprogrammets indsats vedrørende ”Social
inklusion via uddannelse og beskæftigelse” – forbedring af beskæftigelses- og
uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet.
I Forberedelsessekretariatets møde 5. maj 2017 blev der godkendt ansøgninger
fra henholdsvis Køge Handelsskole og Slagelse Kommune. Køge Handelsskole
har efterfølgende trukket ansøgningen, hvorved denne sag alene omhandler
ansøgningen fra Slagelse Kommune. Ansøgning er vedlagt.
Projektoplysninger
Projektnavn: Kommune- og uddannelsessamspil – ”Komm Udd”
Aktør: Slagelse Kommune, Ungehus, Slagelse
Partnere: Korsør og Slagelse Produktionsskole, ZBC/Selandia og VUC
Vestsjælland Syd
EU-tilskud: 18.953.099,00 kr.
Regionale udviklingsmidler: 1.000.000,- kr.
Projektperiode: 3 år – 1. januar 2018 – 31. december 2020
Målgruppe: Unge med særlige udfordringer
Effekt: 252 forventes påbegyndt uddannelse
Aktiviteter: Individuelle helhedsorienteret undervisningsdifferentiet
uddannelsesprogrammer (jfr. bilag effektkæde)
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteterne i relation til inddragelse af 370 unge ofte med både socialeog uddannelsesmæssige udfordringer, forventes udarbejdet individuelle
helhedsorienteret undervisningsdifferentieret uddannelsesprogram for 330
unge. 252 unge forventes at gennemføre uddannelsesprogrammet og
påbegynde ordinær uddannelse. Der knyttes uddannelsesmentorer til
målgruppen. Uddannelsesprogrammerne består blandt andet af
uddannelsesafklarende kombinations-, og opkvalificeringsforløb, understøttet
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af ordinære kommunale tilbud, som leder frem til optagelse i ordinær
uddannelse.
Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet via
Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2 midler Socialfonden
Anden medfinansiering –
uddannelseshjælp/kommune/stat
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent
0

1.000.000

2,5%

18.953.099

46%

21.195.850

51,5

41.148.949

100

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for
Socialfondsprogrammet akse 3, Social inklusion via uddannelse og
beskæftigelse samt opfylder retningslinjerne for EU-tilskud. Projektets
aktiviteter bidrager i betydeligt omfang til at opfylde ReVUS målsætning til, at
flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse samt, at færre unge er på
overførselsindkomst samt bidrager til at øge arbejdskraftsudbuddet.
Kommunens samlede rekrutteringsgruppe udgør årligt ca. 1.200 unge/ca.
3.700 over den 3 årige projektperiode. 10% af gruppen forventes at indgå i
projektet, svarende til de 370 unge som udgør projektets kernemålgruppe. Ud
fra ansøger og partnerskolernes erfaringer fra tidligere projekter i relation til
målgruppen forventes ca. 80%, svarende til de ca. 252 unge at gennemføre
projektet og påbegynde en uddannelse.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
18.953.099 kr. fra Socialfonden, akse 3, Inklusion via
Uddannelse og beskæftigelse, til Slagelse Kommune til
projekt: Kommune- og uddannelsessamspil – ”Komm Udd.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på
1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2017 til Slagelse Kommune til projekt:
Kommune- og uddannelsessamspil – ”Komm Udd”.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
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Jim Stjerne Hansen og Ole Drost erklærede sig inhabile under punktet.
Vækstforum Sjælland var ikke beslutningsdygtige under punktet hvorfor, at
sagen sendes i skriftlig høring med en anbefaling om, at indstillingen tiltrædes.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 16
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 16:
- Ansøgning - Socialfonden - Komm Udd
- Effektkæde - Komm Udd
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,17. Tilskud til "Fremtidens Intelligente
Energi- og Ressourcesystem"
Åbent
Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland

Brevid: 3331778

Resume
GATE21 søger om tilskud til projektet: Fremtidens Intelligente Energi- og
Ressourcesystem i perioden 2018-20. Projektet er et EU-projekt under ØKSprogrammet (Øresund – Kattegat –Skagerrak programmet). Projektets
formål er at skabe innovative og skalérbare løsninger samt ny viden inden
for ressourceeffektivitet til bl.a. fordel for virksomheders konkurrenceevne.
Der søges om et tilskud på 3,5 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) indeholder en målsætning
om ressourceeffektivitet for at øge virksomheders konkurrenceevne. På Region
Sjællands initiativ blev der i regi af Greater Copenhagen i efteråret 2016
igangsat et forprojekt med Region Hovedstaden og Region Skåne om
mulighederne for et projekt under Interreg ØKS-programmet om
ressourceeffektivitet. Forprojektet, som Interreg ØKS-programmet ligeledes
medfinansierede, udpegede otte indsatser, der skal indgå i det kommende
fælles projekt.
I Investeringsplan 2017-18 er der reserveret 6 mio. kr. til projektet om øget
ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen.
Fælles for indsatserne er, at de omhandler ressourceeffektivitet, har en
grænseoverskridende karakter og et innovativt kommercielt potentiale, som
understøtter ReVUS. Aktører fra Region Sjælland er sikret fremtrædende
pladser i tre ud af de fire danske-ledede indsatser.
Hovedprojektet har for indeværende et samlet budget på 32,8 mio. kr., men
vurderes at blive øget til 38,2 mio. kr. i takt med, at formelle tilkendegivelser
om medfinansiering foreligger. Interreg ØKS-programmet forventes at
medfinansiere halvdelen dvs. mellem 16,4-19,6 mio. kr.
GATE21 har gennemført forprojektet, og regionerne har givet tilsagn til, at de
udarbejder hovedansøgningen til Interreg ØKS-programmet. Der er
ansøgningsfrist frist den 15. september 2017, og et tilsagn forventes at foreligge
primo december 2017.
Projektoplysninger:
Ansøgers navn: GATE21, Vognporten 2, Albertslund
Projektets navn: ”Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem”
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020
Formål, målgrupper og partnere:
Formålet med projektet er at igangsætte konkrete indsatser, der kan udvikle
innovative koncepter og initiativer med effektiviserings-/ kommercialiserings-
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potentiale, der tager afsæt i ressource- og energieffektivitet. Partnere spænder
over kommuner, vidensinstitutioner, erhvervsliv og renovation- og
forsyningsselskaber. Fra Region Sjælland forventes deltagelse af bl.a. Affald
Plus (Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommune),
Kalundborg, Slagelse og Lolland Kommune, REFA, SEAS-NVE. Frem til
årsskiftet vil der blive arbejdet med at udvide kredsen af involverede aktører.
Forventede resultater og effekter:
Hovedprojektet dækker over otte indsatser, hvor der er dansk lead på de første
fire af nedenstående indsatserne. Det skal bemærkes, at der frem til årsskiftet
vil være dialog med deltagerne om præcisering af de forventede resultater og
effekter.
Gennem udvikling af prototyper, demonstrationscases inden for
ressourceeffektivitet og energi vil effekterne på kort og lang sigt være øget
ressourceeffektivitet til gavn for konkurrenceevnen, innovation og
produktudvikling med vækst- og eksportpotentiale.
I vedlagte bilag redegøres mere detaljeret for indsatserne og de involverede
aktører.
Projektfinansiering:
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum Sjællands
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Interreg
ØKS-programmet
Region Hovedstaden
Region Skåne
Privat medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
3,5 mio. kr.

Støtteprocent
10,6 pct.

16,4 mio. kr.
3,5 mio. kr.
2,4 mio. kr.
7,0 mio. kr.
32,8 mio. kr.

Der arbejdes fortsat med at øge medfinansiering fra de involverede aktører,
som forventes at bringe den samlet finansiering op på 38,8 mio. kr. Ud fra
forsigtighedsprincippet er det angivne beløb for medfinansiering sat
konservativt.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Projektet bidrager til ReVUS’ens målsætninger om:




Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger
virksomheders konkurrenceevne
Innovation øger produktivitet og sikrer vækst
Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland

Samspillet mellem private og offentlige aktører vurderes at sikre en robust
kommerciel og politisk forankring, der skaber grundlaget for innovation og
vækst.
Projektet støtter op om regionens målsætninger og styrkepositioner inden for
særligt ressourceeffektivitet og involverer centrale aktører i Region Sjælland.
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Projektet vurderes både at være nyskabende i form af de valgte cases og med
inddragelse af toneangivende partnere, der kan gøre en forskel. Samtidig er
projektet med en stærk regional repræsentation ligeledes med til at synliggøre
regionens styrkepositioner.
Endelig understøtter projektet regionens grønne vækstpotentiale, som
vurderes at kunne skabe op mod 7.600 nye arbejdspladser og en vækst på 18
mia. kr. frem mod 2035.
Til orientering vedlægges bilag med de centrale elementer fra udkastet til
ansøgning til Interreg ØKS-programmet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til GATE21 til
projektet ”Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem”.
2. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at projektansøgning fra
GATE21 imødekommes af Interreg ØKS-programmet.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling blev tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet. Med referatet
vedlægges der et notat der i korte vendinger på dansk forklarer, hvad projektet
går ud på.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 17
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 17:
- Oversigt over indsatser
- Udkast til ansøgning
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18. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116433

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Status for Scale-up Denmark
Efter et EU-udbud sommeren 2016 blev der indgået kontrakt med operatører
om drift af 10 Scale-up Denmark-centre for et samlet budget på 165 mio. kr. I
Region Sjælland er der indgået kontrakt med CAPNOVA om at drive
specialiseringen for Bioøkonomi. Der er efterfølgende etableret to nye centre i
Region Syddanmark, så der i alt er 12 centre p.t. I Region Sjælland er der lagt
op til, at der etableres to centre, og at center nr. to etableres på grundlag af
erfaringerne med det første.
Hidtil er der i Scale-up Denmark-regi samlet screenet 1093 virksomheder. Der
er i alt optaget 83 virksomheder på træningsforløb. For Region Sjællands
vedkommende er der screenet 110 virksomheder. Heraf er 5 virksomheder
optaget på træningsforløb. I løbet af næste halvår forventer CAPNOVA at
optage 7-8 nye virksomheder på træningsforløb. De samlede tal for
virksomheder i træningsforløb er lidt lavere end de fastsatte måltal for hele
landet. Måltallene for Region Sjælland er baseret på to centre. Eftersom der
foreløbig kun er oprettet ét center i regionen, ligger de opnåede resultater
under måltallet.
Af tabellen nedenfor fremgår måltal og opnåede resultater for projektet. Da
der ikke er oprettet et center nr. to endnu i Region Sjælland, har Region
Midtjylland og Erhvervsstyrelsen nedjusteret måltallene. De nye måltal
fremgår af tabellen.
Mål og resultater Scale-up Denmark*
Måltal
Måltal
Opnået
Måltal
Måltal
Danmark periode
Danmark Region
Periode
Danmark
Sjælland Region
Sjælland
Screenede
3441
1004
1093
753
144
virksomheder
Optaget på
355
96
83
57
16
forløb
Nye vækst274
74
0
43
12
virksomheder
Jobskabelse
1128
308
0
182
51
(efter 5 år)
Årlig
2187
554
0
390
107
omsætning
mio. kr. (efter
5 år)
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Opnået
Nyt
Region
måltal
Sjælland Region
Sjælland
110
498
5

44

0

32

0

145

0

312

Årlig eksport 1093
mio. kr. (efter
5 år)

277

0

195

55

0

* Måltallene for nye vækstvirksomheder, jobskabelse, omsætning og eksport er baseret
på de samlede forventninger, som indgår i de vækstplaner, hver deltagervirksomhed
udarbejder.

Administrationen vil forelægge sag om eventuelt nyt center i Region Sjælland
på Vækstforums næste møde. Det vil ske på baggrund af dialog med bl.a.
CAPNOVA om erfaringerne med det første center, herunder viden om
virksomhedsgrundlaget i Region Sjælland og dermed kritisk masse i forhold til
at rekruttere virksomheder til Scale-up Denmark. Det vil endvidere vurderes,
hvilke specialiseringer, som har mest potentiale i forhold til en Scale-up
Denmark-satsning. I samme omgang vil administrationen vurdere den
samlede økonomi og måltal for projektet med henblik på en eventuel
regulering.
En strategi for regionens virksomheder som grøn driver
Af investeringsplanen for 2015-16 fremgår det, at der skal udarbejdes en
strategi for regionens egne virksomheder som driver for grøn omstilling for at
understøtte målsætningerne om ressourceeffektivitet i den Regionale Vækst og
Udviklingsstrategi.
En sådan strategi er ikke skrevet, idet der allerede er igangsat flere grønne
indsatser inden for regionens virksomheder Sammenholdt med, at
investeringsplanen er udløbet, og at der til næste år skal vedtages en ny
Regional Vækst- og Udviklingsstrategi, vurderes det derfor ikke aktuelt at
udarbejde en strategi for regionens virksomheder som grøn driver.
Sjællandske Signaturoplevelser
Dansk Kyst og Naturturisme, Partnerskab for Østersøturisme, fik i maj 2016
tilsagn om 1.100.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen
”Sjællands Signatur-oplevelser”.
Indsatsens formål er at skærpe kvaliteten af turismetilbud og indsatser i
kystområder samt at tiltrække flere turister og skabe større omsætning i
turismebranchen. Bag indsatsen står et konsortium, der foruden
hovedansøgeren, består af Visit Odsherred/Geopark Odsherred, Visit
Vestsjælland og Visit Møn og Sydsjælland. Alle fire partere bidrager med en
medfinansiering på 468.000 kr.
I april 2017 gjorde Østersøpartnerskabet opmærksom på, at Visit Møn og
Sydsjælland har trukket sig som konsortiepartner. Østersøpartnerskabet
ønskede derfor at indgå et samarbejde med Museet Sydøstdanmark om at
etablere en ny signaturoplevelse, ”SOULLAND”. Østersøpartnerskabet
orienterede dog i juli om, at dette ikke bliver til noget, da en af de 4 kommuner
bag – Faxe Kommune – ikke vil tage stilling til samarbejdet før efter
kommunalvalget.
Status er, at Partnerskab for Østersøturisme nu har indgået en
partnerskabsaftale med Business Lolland-Falster – dog med reduceret budget.
Business Lolland-Falster kan indskyde kr. 50.000 og 28.000 i timer.
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156

Projektbeskrivelsen er under udarbejdelse, og vil tage udgangspunkt i
Knuthenlunds madmarked med fokus på lokale fødevarer, som afvikles på
Lolland hvert år. Dette ønsker man at bruge som afsæt for at skabe synergier
på tværs af Business Lolland-Falsters område og aktører og på den måde være
med til at løfte hele området med fokus på gastronomisk branding og
omsætning.
Administrationen foreslår, at det samlede tilskud fra REM midlerne til
projektet reduceres med den reducerede medfinansiering fra denne nye
partner.
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 forelagt.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 18
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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19. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland
Intet.

Brevid: 3116682

Niels Hörup var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 19
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare Andreas
Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinstitution
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

- 46 -

20. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3316638

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
10.000.000*
Ekstra
bevilling fra
Regionsrådet
Hidtidige
29.769.612
3.500.000
67.736.137
80.297.606
bevillinger
Øremærkede
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
9.500.000
16.965.952
27.583.057
mødet 11.
september
2017
Reserverede
36.700.000
15.000.000
15.000.000** 26.000.000**
midler
26.000.000
Ikke
disponeret

4.030.388

51.500.000

119.301.626

* Der forventes et tilbageløb fra tidligere projekter i størrelsesordenen 10 mio.
kr. som reguleres endeligt på Vækstforums december møde.
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119.649.866

** Under Regionalfonden er der tidligere reserveret 15 mio. kr. vedrørende
afviklet annoncering for Energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV’er
samt Styrket innovation i SMV´er. Herudover er reserveret 26 mio. kr. til
kommende initiativer, som fremgår af sag vedr. disponering af midler. Under
Socialfonden er der reserveret 26 mio. kr. til kommende initiativer, som
fremgår af sag vedr. disponering af midler.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 og 2018.
Regionsrådet har afsat i alt 70.000.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2017.
Der er hidtil bevilget 29.769.612 kr.
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 9.500.000 kr. af 2017-midlerne på dette møde. Der
indstilles ikke 2018-midler på dette møde.
Der er øremærket midler til Greater Copenhagen-samarbejdet. Midlerne går til
årlig kontingent og andre aktiviteter. Der er lagt op til anvendelse af 2 mio. kr.
til medfinansiering af et Interreg-projekt på transportområdet, som ikke
vedrører de regionale erhvervsudviklingsmidler. Der forventes ikke at være
nye Greater Copenhagen-initiativer til behandling i Vækstforum i 2017.
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
I Investeringsplan 2017-2018 er der afsat midler til annonceringer. Disse
midler samt øvrige disponible midler behandles i sag vedr. disponering af
midler.
Hermed er der 4.030.388 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 modtaget en ny ansøgning om tilskud fra Socialfonden
samt to vedrørende Regionalfonden jfr. dagsordens øvrige punkter.
Justering af EU-medfinansieringssats
Administrationen har igennem længere tid sammen med Erhvervsstyrelsen
drøftet EU-forordningerne specielt i forhold til Region Sjællands
programstatus som ”overgangsregion”, med særlige vækstudfordringer og en
relativ større tilskudsramme stillet til rådighed.
Da de danske Regional- og Socialfondsprogrammer omfatter alle regioner i
Danmark, blev aktiviteter i Region Sjælland også omfattet af max.
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støtteprocenten på 50%. Imidlertid giver EU-reglerne mulighed for, at
støttesatsen i ”overgangsregioner” vil kunne være 60%. Denne mulighed er nu
blevet godkendt i Erhvervsstyrelsen.
Da 60% støtteprocenten vil være meget afhængig af aktivitetstyper og
statsstøtteregler, forventer administrationen, at muligheden alene kan
benyttes ”case by case” og ikke generelt. Det anbefales, at administrationen
bemyndiges til at bruge muligheden for en 60% støtteprocent i forbindelse
med behandling af ansøgninger som modtages i relation til godkendte
annonceringer og andre modtagne ansøgninger.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Administrationen bemyndiges til at anvende muligheden for op til 60
% støtteprocent i nye strukturfondsprojekter
2. Økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 20
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyborg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 20:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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21. Disponering af midler (ny udgave)
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3353280

Resume
Der lægges op til at disponere de regionale erhvervsudviklingsmidler for
2017, der ikke allerede er disponeret. Disse midler skal disponeres i 2017, da
de ikke kan overføres til 2018. Derfor forelægges der nu konkrete
projektbeskrivelser til godkendelse inden for rammerne af ReVUS. Projekter
med EU-finansiering har høj prioritet. Sagen blev behandlet på et
ekstraordinært møde i Forberedelsessekretariatet d. 6. september 2017, og
det er Forberedelsessekretariatets indstilling, som her forelægges.
Sagsfremstilling
Af økonomioversigten fremgår det, at der er midler i 2017, der endnu ikke er
disponeret eller reserveret til indsatser, annonceringer mm.
De ikke disponerede midler skyldes bl.a., at der i investeringsplan 2017-2018
skulle være plads til medfinansiering af fx statslige initiativer, hvilket der ikke
har været mange af. Derudover har administrationen valgt at skubbe den store
annoncering vedrørende internationalisering, som der var lagt op til, skulle
bevilges på Vækstforums møde i september til mødet i december, hvilket
betyder, at midlerne først bevilges i 2018, grundet store udfordringer i det
igangværende internationaliseringsprojekt ”Zealand Global”.
For at midlerne kan blive disponeret i 2017 forelægges der nu seks forslag til
indsatser med en samlet reservering af erhvervsudviklingsmidlerne på 14,5
mio. kr.
Hertil kommer en reservering til en kommende analyseaftale/overvågning af
vækstvilkår på 3,7 mio. kr. og en reservering til en kommende
evalueringsaftale på 3,5 mio. kr. Sagerne behandles særskilt i denne
dagsorden.
Projektbeskrivelserne tager udgangspunkt i initiativer, der dels skal geare
strukturfondsprojekter, dels er med til at kunne indfri de opstillede mål i den
nuværende ReVUS. Der er ligeledes lagt vægt på, at der er tale om større
markante initiativer eller udvidelse af eksisterende projekter.
Projekter, der gearer strukturfondsprojekter, har høj prioritet, da EU
Kommissionen og Erhvervsstyrelsen har Region Sjælland under observation
ift. bevillingsgraden af hhv. Socialfond og Regionalfond, idet bevillingsgraden
er markant lavere i Region Sjælland end i resten af landet.
De seks forslag er:
Rådgivning og innovationsforløb for vækstparate nye virksomheder
Der annonceres efter en indsats, der skal være med til at fremme vækstiværksættere i
Region Sjælland.
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Formålet med indsatsen er dels at sikre specialiseret rådgivning til vækstparate nye
iværksættere, så overlevelsesraten øges og mængden af vækstiværksættere stiger, dels at
gennemføre rådgivningsforløb. Derfor deles indsatsen op i to projekter, som forventes at
supplere hinanden:
Projekt 1 Vækstparate iværksættere tilbydes målrettede rådgivningsforløb til eksempelvis
videreudvikling af forretningsideer eller adgang til test og afprøvning af deres produkter
og services.
Projekt 2: Der gennemføres innovationsforløb for vækstparate nye iværksættere, hvor ny
viden tilføres.
Der reserveres 7.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og op til
20.000.000 kr. af EU-strukturfondsmidlerne til indsatsen.
Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse
Der annonceres efter en indsats, som skal få flere til at begynde og færdiggøre en
erhvervsuddannelse, da der er mangel på faglært arbejdskraft i Region Sjælland.
Indsatsen udbydes som en Mål2 indsats.
Formålet med indsatsen er at igangsætte konkrete tiltag, som understøtter, at flere unge
vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen og, at der på sigt kan
opretholdes et bredt geografisk udbud af erhvervsuddannelser i Region Sjælland.
Der reserveres 3.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og op til
9.000.000 kr. af EU-strukturfondsmidlerne til indsatsen.
Forkursus for faglærte til teknisk videregående uddannelse
Der reserveres yderligere midler til en eksisterende indsats, der skal understøtte
diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg.
Formålet med indsatsen er, at få de faglærte – såvel beskæftigede som ledige –
opkvalificeret til at kunne blive optaget på diplomingeniøruddannelsen, hvilket skal ske
via et 12 måneders kursus.
Der reserveres 2.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler som
medfinansieres af EU-strukturfondsmidlerne til at supplere den igangværende indsats
med diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg.
Fælles retning på turismeområdet - et rejsehold
Der reserveres midler til en indsats, der skal være med til at opkvalificere de digitale
kompetencer på turismeområdet. Region Sjælland er det område i Danmark, som har den
mindste andel af turister og den laveste turismeomsætning.
Formålet med indsatsen er, at opkvalificere aktørernes digitale kompetencer, som skal
være med til at skabe vækst og udvikling i branchen.
Indsatsen er beskrevet i den nye vækstpartnerskabsaftale med regeringen og er et ønske
fra regeringens side.
Der reserveres 500.000 kr. at de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen.
Turismx – en national innovationsindsats i turismeerhvervet

- 51 -

Der reserveres midler til en indsats, der skal være med til at sikre, at det danske
turismeerhverv formår at følge med turisternes ændrede behov, så turisterne kan få
tilbudt relevante services i et digitalt format.
Projektet er en landsdækkende indsats inden for Erhvervsstyrelsens centrale
sturkturfondsmidler.
Formålet med indsatsen er at gøre små- og mellemstore turismevirksomheder i de fem
regioner mere digitale og skabe innovation og nye virksomheder inden for
turismeerhvervet.
Der reserveres 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og op til
2.000.000 kr. af EU-strukturfondsmidlerne til indsatsen.
Dansk SymbioseCenter
Dansk SymbioseCenter udarbejder til Vækstforums møde d. 6. december 2017 en
ansøgning vedrørende den videre symbioseindsats. Der vil i vurderingen af ansøgningen
blive lagt vægt på, at den bygger oven på den igangværende indsats og endvidere
indarbejder anbefalingerne fra COWIs midtvejsevaluering.
Der reserveres 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og op til
6.000.000 kr. af EU-strukturfondsmidlerne til indsatsen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Annonceringsmaterialet vedrørende: Rådgivning og innovationsforløb
for vækstparate nye virksomheder godkendes.
2. Der reserveres 7.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
i 2017 til indsatsen: Rådgivning og innovationsforløb for vækstparate
nye virksomheder.
3. Annonceringsmaterialet vedrørende: Flere unge gennemfører en
erhvervsuddannelse – fokus på, at flere unge starter og fastholdes på
en erhvervsuddannelse.
4. Der reserveres 3.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
i 2017 til indsatsen: Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.
5. Det reserveres 2.000.000 kr. af de regionale udviklingsmidler 2017 til
projektet: Forkursus for faglærte til teknisk videregående uddannelse.
6. Der reserveres 500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2017 til indsatsen: Fælles retning på turismeområdet - et rejsehold.
7. Der reserveres 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
i 2017 til projektet: TurismX – en national innovationsindsats i
turismeerhvervet.
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8. Der reserveres 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
i 2017 til Dansk SymbioseCenter til den videre symbioseindsats.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Niels Hörup var fraværende under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 11. september 2017, pkt. 21
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune, Per Struwe, FTF og
akademikerne, Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune, Poul Henrik
Prahl, Landbrug og fødevarer, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.,
Dorthe Hansen, Håndværksrådet, Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank,
John Larsen RAR, Thomas Adelskov, Odsherred kommune, Carsten
Rasmussen, Lejre kommune, Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevare,
Andreas Nyorg, DI og Michael Kaas-Andersen, Viden- og
Uddannelsesinstitution deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 21:
- Annoncering; Rådgivning og innovationsforløb for vækstparate nye
virksomheder
- Forslag 1; Rådgivning og innovationsforløb for vækstparate nye
virksomheder
- Annoncering; Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse
- Forslag 2; Flere unge gennemfører erhvervsuddannelse
- Forslag 3; Forkursus for faglærte til teknisk videregående uddannelse
- Forslag 4; Fælles retning på turismeområdet - et rejsehold
- Forslag 5; Medfinansiering til TOURISMX
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