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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2230935

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordnen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Konstituering af Vækstforum Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2243147

Resume
Vækstforum Sjælland skal konstitueres, herunder skal der fastlægges
forretningsorden.
Sagsfremstilling
Regionsrådet har 9. januar 2014, 6. februar og 6. marts 2014 udpeget
medlemmer til Vækstforum Sjælland 2014-2017. Udpegningerne er sket på
baggrund af indstillinger fra kommuner, erhvervsorganisationer og
arbejdsmarkedets parter og i henhold til sammensætningen beskrevet i Lov
om erhvervsfremme:






3 medlemmer udpeget af Regionsrådet
6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i
regionen, minimum 1 af medlemmerne skal repræsentere
yderområderne
6 medlemmer fra erhvervslivet efter indstilling fra
erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet
3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeget på
Regionsrådets initiativ
3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og
lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra
arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling
fra lønmodtagerorganisationer.

Vækstforum skal drøfte valg af formand, idet Vækstforums formand udpeges
af Regionsrådet efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.
Udpegningen af Vækstforums formand forventes at ske på Regionsrådets
møde d. 3. april 2014.
Der er vedlagt udkast til forretningsorden for Vækstforum. Endvidere er der
vedlagt liste over Vækstforum Sjælland.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Valg af formand drøftes
2. Forretningsorden godkendes
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 2:
- Forslag til Forretningsorden
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- Vækstforum Sjælland
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3. Vækstforums udpegning til div.
organisationer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2243149

Resume
Vækstforum foretager i henhold til lovgivning indstilling om og/eller
udpegning af medlemmer til en række udvalg og organisationer. Derudover
skal Vækstforum godkende udpegning af regionsrådsmedlemmer til
erhvervsfremmeorganisationer. Endelig kan Vækstforum udpege
repræsentanter til organisationer, som anmoder herom.
Sagsfremstilling
Vækstforum har i henhold til lovgivning mv. en rolle ved udpegning af
repræsentanter til forskellige udvalg og organisationer.
I forbindelse med nedsættelsen af et nyt Vækstforum, skal der foretages nyeller genudpegning til en række udvalg og organisationer.
Vækstforums udpegninger
i. CAT Invest Zealand
Der er via Vækstforum bevilget regionale erhvervsudviklingsmidler og EU
strukturfondsmidler til kapitalfonden CAT Invest Zealand. Selskabet har en
bestyrelse på tre personer, hvor Regionen/Vækstforum kan udpege den ene.
ii. Væksthus Sjælland
Væksthus Sjælland er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at vejlede
vækstiværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.
Af Væksthus Sjællands vedtægter fremgår det, at ”2 medlemmer udpeges af
Vækstforum Sjælland”. Heraf mindst 1 erhvervsrepræsentant, der skal være
aktivt erhvervsdrivende.”
iii. Bestyrelsen for Fonden Østdansk Turisme
Vedtægterne for Fonden for Østdansk Turisme fastlægger, at Regionsrådet
skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme –
for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.
Hidtidig praksis har været, at 1 medlem vælges af Regionsrådet og 1 af
Vækstforum (mhp. indtræden af en erhvervsrepræsentant).
iv. Gensidig observatørpost i det regionale beskæftigelsesråd
I henhold til erhvervsfremmeloven beslutter Vækstfora og regionale
beskæftigelsesråd, om de ønsker at have gensidige observatører på de to
udvalgs møder. Vækstforum og beskæftigelsesrådet har hidtil ønsket gensidig
repræsentation. Grethe Funck er udpeget af Beskæftigelsesrådet i
Beskæftigelsesrådets indeværende periode. Beskæftigelsesrådet nyudpeges
senere i foråret og forventes på sit konstituerende møde at træffe beslutning
vedr. gensidige observatørposter. Administrationen anbefaler, at Vækstforum
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udpeger en observatør til beskæftigelsesrådet, og anmoder beskæftigelsesrådet
om at udpege en observatør til Vækstforum i forventning om, at
Beskæftigelsesrådet træffer lignende beslutning på sit konstituerende møde.
Udpegninger sammen med Regionsrådet
LAG - Lokale Aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og FAG –
Aktionsgrupper under Fiskeriprogrammet
Regionsrådet og Vækstforum udpeger medlemmer af LAG’er og FAG’er i
forening. Til brug for færdiggørelse af arbejdet i otte af de lokale
aktionsgrupper under det nuværende landdistriktsprogram og fiskeriprogram
gældende for perioden 2007-2013 er der behov for udpegning af medlemmer.
Regionsrådet har d. 6. marts 2014 udpeget følgende medlemmer:
Regionsrådsmedlem Peter Madsen til bestyrelsen for LAG Vordingborg
Regionsrådsmedlem Claus Bakke til bestyrelsen for LAG Guldborgsund
Regionsrådsmedlem Lene Madsen Milner til bestyrelsen for LAG Stevns
Regionsrådsmedlem Daniel Nørhave til bestyrelsen for LAG Ringsted
Regionsrådsmedlem Bruno Jerup til bestyrelsen for LAG Næstved
Regionsrådsmedlem Camilla Hove Lund til bestyrelsen for LAG/FAG
Nordvestsjælland
Regionsrådsmedlem Ole Drost til bestyrelsen for LAG/FAG Slagelse
Regionsrådsmedlem Ole Marqweis til bestyrelsen for FAG Stevns.
Regionsrådets udpegning skal tiltrædes af Vækstforum.
Vækstforums indstillinger
Danmarks Vækstråd
I henhold til erhvervsfremmeloven indgår formændene for de regionale
vækstfora som medlemmer i Danmarks Vækstråd. Vækstforum Sjælland skal
indstille til Økonomi- og Erhvervsministeren, at Vækstforums formand bliver
medlem af Danmarks Vækstråd. Meddelelse til Økonomi- og
Erhvervsministeriet gives, når formanden for Vækstforum er udpeget af
Regionsrådet. Endvidere skal der indstilles en suppleant, der kan deltage i
Danmark Vækstråds møder i de tilfælde, vækstforumformanden har forfald.
Grøn Komité
Regionsrådet har nedsat en Grøn Komité. Vækstforum skal indstille to
medlemmer til Grøn Komité.
Interreg IV
Ifølge bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse
med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den
Europæiske Socialfond udpeger de danske regioner, omfattet af
Interregprogrammet, de danske medlemmer af Overvågnings- og
Styringsudvalget.
På den baggrund foretager Vækstforum indstillinger til følgende programmer,
som er under afvikling. I henhold til Ligestillingslovens § 9 skal der ved
indstilling af ét medlem indstilles både en kvinde og en mand.
ii. Det dansk-tyske program
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Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet om et medlem og en
suppleant til overvågningsudvalget.
iii. South Baltic programmet
Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet om et medlem og en
suppleant til overvågningsudvalget og et medlem og en suppleant til
styringsudvalget.
iv. Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet
Vækstforum har været repræsenteret i styringsudvalget. Der forventes ikke
yderligere møder i udvalget, og der er derfor ikke forventning om indstilling
fra Vækstforum.
Udpegninger foretaget via Regionsrådet
I henhold til Lov om erhvervsfremme § 9, stk. 5 skal Vækstforum godkende
udpegning af regionsrådsmedlemmer til organisationer, der udfører
erhvervsudviklingsaktiviteter. Følgende vilkår gælder:
”De erhvervsudviklingsaktiviteter, der er nævnt i stk.1, skal iværksættes i regi
af selvstændige juridiske enheder. Vækstfora kan godkende, at
regionsrådsmedlemmer deltager i bestyrelser for de selvstændige juridiske
enheder, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1)Den selvstændige juridiske enhed skal have erhvervsfremme som
væsentligste aktivitet.
2)Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen.
3)Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå en dominerende indflydelse i den
selvstændige juridiske enhed.”
i. Bestyrelsen for Fonden Østdansk Turisme
Vedtægterne for Fonden for Østdansk Turisme fastlægger, at Regionsrådet
skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme –
for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.
Hidtidig praksis har været, at 1 medlem vælges af Regionsrådet og 1 af
Vækstforum (mhp. indtræden af en erhvervsrepræsentant).
Regionsrådet har d. 9. januar 2014 udpeget regionsrådsmedlem Ole Drost.
Administrationen vurderer, at lovens betingelser er opfyldt.
ii. Bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård
Regionsrådet kan for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015 vælge 1
medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård.
Da der eksisterer mulighed for genudpegning, er det i praksis muligt for
Regionsrådet at vælge 1 medlem og 1 suppleant for perioden 1. januar 2014 –
31. december 2017.
Regionsrådet har d. 9. januar 2014 udpeget regionsrådsmedlem Nicolai
Nicolaisen som medlem og regionsrådsmedlem Ole Marqweis som suppleant.
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Administrationen vurderer, at lovens betingelser er opfyldt.
iii. Bestyrelsen for CAT Fonden
Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 vælge 1
medlem til bestyrelsen for CAT-Fonden.
Regionsrådet har d. 9. januar 2014 udpeget regionsrådsmedlem Evan
Lynnerup.
Administrationen vurderer, at lovens betingelser er opfyldt.
iv. Bestyrelsen for SYDTEK
Der foreligger anmodning om udpegning af et regionsrådsmedlem til
SYDTEKs bestyrelse, som efterfølgende skal godkendes af Vækstforum.
Regionsrådet har d. 6. marts 2014 udpeget regionsrådsmedlem Ole Marqweis.
Administrationen vurderer, at lovens betingelser er opfyldt.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der udpeges et medlem til bestyrelsen for CAT Invest Zealand
2. Der udpeges to medlemmer til bestyrelsen for Væksthus Sjælland
3. Der udpeges et medlem til bestyrelsen for Fonden Østdansk Turisme
4. Der udpeges en observatør til deltagelse på det regionale
beskæftigelsesråds møder, og Beskæftigelsesrådet anmodes om at
udpege en observatør til deltagelse på Vækstforums møder
5. Regionsrådets udpegninger til LAG og FAG tiltrædes.
6. Økonomi- og Erhvervsministeriet orienteres, når Vækstforums
formand er udpeget, med henblik på at formanden indgår i Danmarks
Vækstråd og, at der indstilles en suppleant til Danmarks Vækstråd
7. Der indstilles 1 kvinde og 1 mand til Grøn Komité
8. Der indstilles en kvinde og en mand som medlem og en kvinde og en
mand som suppleant til overvågningsudvalget for Fehmarnbeltregionprogrammet
9. Der indstilles en kvinde og en mand som medlem og en kvinde og en
mand som suppleant til styringsudvalget for South Baltic programmet
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10. Der indstilles en kvinde og en mand som medlem og en kvinde og en
mand som suppleant til overvågningsudvalget for South Baltic
programmet
11. Regionsrådets udpegning af Ole Drost til bestyrelsen for Fonden
Østdansk Turisme godkendes
12. Regionsrådets udpegning af Nicolai Nicolaisen som medlem og Ole
Marqweis som suppleant til bestyrelsen for Fonden Grønt Center
Råhavegård godkendes
13. Regionsrådets udpegning af Evan Lynnerup til bestyrelsen for CAT
Fonden godkendes
14. Regionsrådets udpegning af Ole Marqweis til bestyrelsen for SYDTEK
godkendes
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
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4. Mødeplan 2014
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2243150

Resume
Der fremlægges forslag til mødeplan for 2014.
Sagsfremstilling
Nedenstående mødeplan foreslås under hensyn til følgende:





Det konstituerende møde for Vækstforum holdes d. 18. marts 2014.
Vækstforum afholder sit første egentlige møde i forbindelse med et
døgnseminar d. 13.-14. maj 2014.
For at give plads til eventuelle temamøder fastsættes Vækstforums
møder i 2. halvdel af 2014 til at vare fire timer.
Sager vedrørende anvendelse af regionale erhvervsudviklingsmidler
skal efterfølgende godkendes i Regionsrådet. Vækstforums møder er
fastlagt under hensyn til Regionsrådets mødeplan for 2014, da der bør
sikres en så kort som mulig sagsbehandlingstid.

Dato
18. marts
12. maj
13.-14. maj
1. september
8. december

Tid
17.00-19.00 med efterfølgende
middag
Vækstforums årlige vækstkonference
Døgnseminar og Vækstforum møde
10.00-14.00
10.00-14.00

I forlængelse af Vækstforums årlige Vækstkonference d. 12. maj 2014 (se sag
nr. 6) afholdes der fællesmøde mellem Vækstforum og Regionsråd. Formålet
med mødet er, at Regionsråd og Vækstforum får mulighed for at drøfte vision
og temaer i den regionale Vækst- og udviklingsstrategi. Mødet afholdes fra kl.
13.15-14.45.
Vækstforum afholder kombineret møde og døgnseminar d. 13.- 14. maj 2014.
Formålet med døgnseminariet er at give en introduktion til Vækstforums
arbejde samt at give rum til at arbejde med Vækst- og udviklingsstrategien og
fastlægge Vækstforums arbejdsform. Døgnseminariet afholdes fra kl. 14. 30 d.
13. maj 2014 til kl. 13 d. 14. maj 2014 med efterfølgende frokost.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller,
1. at mødeplan for 2014 godkendes
2. at konceptet for fællesmøde og døgnseminar tages til orientering
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

- 12 -

5. En fælles regional vækst- og
udviklingsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2243151

Resume
I løbet af 2014 skal der udarbejdes en regional vækst- og udviklingsstrategi.
Strategien skal danne grundlag for de erhvervs- og vækstrettede initiativer,
som Vækstforum ønsker at gennemføre fra 2015 til 2018.
Sagsfremstilling
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal de næste år danne grundlag for
de erhvervs- og vækstrettede initiativer, som Vækstforum ønsker at
gennemføre. Strategien skal tage udgangspunkt i områdets rammevilkår og
erhvervsspecialisering, og skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår,
herunder den erhvervsmæssige udvikling i regionens yderområder. Strategien
skal kunne rumme de prioriteringer, som Vækstforum ønsker at fokusere på
de næste fire år.
De erhvervs- og vækstrettede dele af strategien formuleres af Vækstforum,
mens de bredere regionale udviklingsorienterede dele formuleres af
Regionsrådet. De erhvervs- og vækstrettede dele kan tage udgangspunkt i
erfaringerne med den gældende erhvervsudviklingsstrategi, erfaringerne fra
det nuværende Mål 2-program og resultater fra evalueringen af en række
virksomhedsrettede projekter. De overordnede anbefalinger herfra er, at:








Indsatsen skal fokuseres på få og klare indsatsområder
Virksomheder skal være omdrejningspunktet, og såvel små som store
virksomheder bør inviteres med i Vækstforums aktiviteter
Der bør arbejdes med større satsninger, som giver effekt på både kort
og længere sigt
Der skal fokus på varig vækst og beskæftigelse
Der skal ved starten af nye aktiviteter opstilles klare mål for resultater
og effekter, så der efterfølgende kan påvises, at indsatsen har gjort en
forskel
Der skal arbejdes på tværs af regioner på relevante områder, og
indsatsen skal spille sammen med nationale initiativer
Programmer og puljer, herunder EU strukturfondsmidler, regionale
erhvervsudviklingsmidler og nationale tilskudsordninger, skal spille
sammen for at understøtte en samlet regional vækstindsats

Proces
Der lægges i udarbejdelsesprocessen af strategien op til et parallelt forløb
mellem Vækstforum og Regionsrådet i forhold til orientering om lovgrundlag,
præsentation af det analytiske datamateriale og drøftelse af politiske
debatoplæg, som Regionsrådet og Vækstforum får mulighed for at drøfte hver
for sig og i fællesskab i maj måned. Med udgangspunkt i de politiske
debatoplæg går Vækstforum og Regionsrådet ud og tager en debat med de
regionale aktører i maj og juni måned om prioritering af indsatser.
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På baggrund af debatten forhandles et høringsudkast på plads, der sendes i
høring i september måned. Det er i denne periode Danmarks Vækstråd vil få til
opgave at udtale sig som høringspart om vækstforas bidrag til strategien. I
skemaform ser det således ud:

Dato
5.3

18.3

Regionsrådet:
Udvalgsmøde
Orientering om ny lov og
proces for strategiarbejdet.
Første drøftelse af vision
og mål.

Vækstforum:

Vækstforummøde
Orientering om ny lov og proces
for strategiarbejdet. Første
drøftelse af vision og mål. Oplæg
om analysegrundlaget.

8.4

Udvalgsmøde
Præsentation af politiske
debatoplæg baseret på
analysegrundlaget.
8.5
Temamøde for
Regionsrådet
Drøftelse på baggrund af
politiske debatoplæg.
Vision og temaer
godkendes som
udgangspunkt for
debatten.
12.5
Vækstkonferencen
Inspiration til prioritering af indsatser.
12.5
Fællesmøde efter konferencen
Drøftelse af politiske debatoplæg.
13.-14.
Døgnseminar
Maj
Drøftelser på baggrund af
politiske debatoplæg. Vision og
temaer godkendes som
udgangspunkt for debatten.
Maj –
Vækstforum og Regionsrådet debatterer politiske
juni
debatoplæg med aktører.
August
Høringsudgaven forhandles på plads mellem
Vækstforums og Regionsrådets parter.
Sept.
Vækstforum og Regionsrådet godkender høringsudkast.
Høringsudkastet sendes til høring i Danmarks Vækstråd.
Dec.
Endelig vækst- og udviklingsstrategi forberedes til
Regionsrådets behandling.
Marts
Den endelig udgave behandles politisk med henblik
2015
på godkendelse.
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Vækstforums nuværende Erhvervsudviklingsstrategi gælder for 2011-2014.
Analysegrundlag
Vækst- og udviklingsstrategien skal udarbejdes på baggrund af et fælles
analysegrundlag tilvejebragt af Regionsrådet og Vækstforum. Der er i den
forbindelse indgået aftale med Væksthus Sjælland om en samlet
analyseindsats, der tilvejebringer grundlaget for at udpege regionale tendenser
og styrkepositioner både inden for det erhvervsrettede område og inden for de
bredere regionale udviklingsområder. Der udarbejdes også en
benchmarkanalyse, hvor Region Sjælland sammenlignes med andre
europæiske regioner.
Der vil på mødet blive holdt et mundtligt oplæg om vækst- og
udviklingsstrategien og grundanalyserne på mødet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter vision og mål for
den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Sagen afgøres af Vækstforum.
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6. Vækstforums vækstkonference 2014
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2243153

Resume
Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 12. maj 2014. I forhold
til tidligere år lægges der op til en justering af konceptet for konferencen med
henblik på at sikre større engagement fra deltagerne, bedre muligheder for
dialog, debat og netværk. Samtidig skal konferencen være et solidt afsæt for
det nye Vækstforum.
Sagsfremstilling
Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 12. maj 2014. Med afsæt i
Vækstforums evaluering af vækstkonferencen 2013 på mødet i Vækstforum
den 8. maj 2013, og vækstforums seneste behandling den 9. december 2013 af
forslag til et justeret koncept for konferencen, er der udarbejdet forslag til
koncept og program. Se vedlagte bilag, hvor konferencens bærende elementer
dialog, debat og netværk får bedre fysiske og procesmæssige rammer.
Temaet for konferencen er: Det stærke partnerskab – et redskab til højere
produktivitet.
Bedre produktivitet og øget konkurrenceevne er én af de store
samfundsudfordringer i disse år. Produktivitet er afgørende for at skabe
vækst. Produktiviteten har i en årrække været lav. Analyser fra eks.
Produktivitetskommissionen viser, at forskellige parametre er udslagsgivende
for, om produktiviteten øges, herunder uddannelse og kompetenceudvikling,
markedsføring, kvalitet og design, automatisering, lean, leveringssikkerhed,
innovationskraft, co-creation, stærke netværk og partnerskaber mv.
Vækstforum har allerede via aktiviteter forskellige redskaber i spil, der skal
medvirke til at øge væksten i Region Sjælland.
Konferencen skal bidrage med input til Vækstforums arbejde med at skabe
vækst i Region Sjælland, og skal ses som led i strategistafetten fra det afgående
Vækstforum til det kommende Vækstforum. Samtidig lægger konferencen sig
op ad Vækstforums handlingsplan for 2013-2014, hvor der er fokus på
internationalisering af virksomheder, bedre produktivitet og forstærkning af
samarbejdet med naboregioner.
I løbet af 2014 udarbejdes en ny Vækst- og udviklingsstrategi i Region
Sjælland. Dette strategiarbejde skal være med til at skabe et fælles regionalt
fundament for vækst og udvikling i Region Sjælland.
Ud over konferencen vil der som et led i udarbejdelsen af en ny Vækst- og
udviklingsstrategi blive lavet særskilte tiltag direkte rettet mod inddragelse af
virksomheder. Således er det planen at samle virksomhedernes input til den
kommende Vækst- og udviklingsstrategi, så den i endnu højere grad end hidtil
rettes mod virksomhedernes behov.
Koncept for vækstkonferencen 2014
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På Vækstkonferencen vil der blive arbejdet med at styrke deltagernes
videndeling, relationsopbygning, netværk og deltagelse. Samtidig vil netværk,
dialog, og debat være bærende elementer på selve konferencen.
Rammen
 Konferencen er for deltagerne et fælles afsæt for de næste års arbejde
med at skabe vækst i Region Sjælland og vil samtidig give pejlinger på
mulighederne for vækst og udvikling i regionen i et større globalt
perspektiv.
Form
 Regionale, nationale og internationale eksperter og debattører og
aktører vil blive inddraget til at give perspektiver på vækst og udvikling
i regionen. Dette ved brug af digitale virkemidler, f.eks. filmklip,
videointerview og chatfunktion.
Sted og rammer
 Vækstkonferencen afholdes i Nordisk Films biograf i Næstved i
tidsrummet 9.30-12.30 med efterfølgende frokost.
Deltagere
 For at sikre et godt afsæt for det nye Vækstforum og overlevering fra
det nuværende Vækstforum, vil Vækstforum invitere parterne omkring
Vækstforum, virksomheder og samarbejdsparter i og udenfor regionen.
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen er inviteret til at
deltage med et indlæg. Til tidligere vækstkonferencer har der været ca.
200 deltagere.
Økonomi
Konferencen koster ca. 250.000 kr. at afvikle.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at koncept for konferencen godkendes
med henblik på, at der arbejdes videre med forberedelse af konferencen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 6:
- Vækstkonference 2014 koncept og program
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7. Regeringens Vækstplan for turisme
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2243154

Resume
Erhvervs- og Vækstministeriet har d. 20. januar 2014 offentliggjort
vækstplan for turismen i Danmark. Vækstplanen indeholder en række
initiativer rettet mod at øge kvaliteten i turismen og skabe vækst i storby- og
erhvervsturismen og kyst- og naturturismen. For Region Sjælland er det bl.a.
interessant, at der lægges op til et initiativ, der skal styrke kystturismen
omkring Østersøen.
Sagsfremstilling
En central del af ministeriets vækstplan er, at der lægges op til en ny
organisering af turismeindsatsen, der har som mål at sikre en bedre
samordning af indsatsen. Der vil i den kommende tid være behov for at drøfte,
hvordan Region Sjælland bedst tilpasser sig den omorganisering af turismeindsatsen, der lægges op til i vækstplanen.
I henhold til vækstplanen skal der etableres et nationalt turismeforum, der
samordner den nationale, regionale og kommunale turismeindsats. Der
tilknyttes hertil et rådgivende forum. For begge dele er Erhvervs- og
Vækstministeriet formand. Forummet skal udstikke de centrale prioriteter og
pejlemærker for, hvordan det offentlige understøtter turismen. Herudover
etableres tre nationale udviklingsenheder:
1. Kyst- og Naturturisme, som får ansvar for udvikling af kyst- og
naturturisme i Danmark (både Vestkysten og ved Østersøen). Enheden
får egen bestyrelse og direktion. Den nuværende funktion ved
Videnscenter for Kystturisme vil indgå i det nye selskab (centeret ligger
i Hvide Sande).
2. Storbyturisme, som forankres i Wonderful Copenhagen (WOCO), og
som skal udvikle storbyturisme til glæde for alle større byer (med den
nuværende opdeling i storbyturisme vil det blive Aalborg, Aarhus,
Odense og København).
3. Møde- og erhvervsturisme, som etableres med udgangspunkt i
konsortiet MeetDenmark, der vil få ansvaret for møde- og
erhvervsturisme i Danmark.
Der lægges op til en politisk aftale imellem regeringen og Danske Regioner om
modellen og dens nærmere udformning.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

- 18 -

- 19 -

8. Fremme af virksomheders adgang til EU
midler mv.
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2243155

Resume
Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. til at lette virksomheders adgang til
projektfinansiering. Midlerne foreslås anvendt til deltagelse i European
Enterprise Network, videreførelse af TIPS-projektet, som hjælper
virksomheder med at få EU-midler, samt til medfinansiering af en
videreførelse af CAT Link.
Sagsfremstilling
Der er i Regionsrådets budgetaftale for 2014 afsat i alt 2 mio. kr. til initiativer,
der skal styrke virksomhedernes adgang til national og international
finansiering. Midlerne er reserveret på Vækstforums budget for 2014.
Regionale midler, som anvendes til erhvervsfremme, skal udmøntes via
indstilling fra Vækstforum, hvorefter Regionsrådet træffer endelig beslutning.
Midlerne er reserveret ud fra forventningen om, at der kan opnås ekstern
medfinansiering af initiativerne.
Midlerne foreslås fordelt mellem tre indsatser i 2014:
 Bidrag til opstart af Enterprise Europe Network
 Videreførelse af CAT Link
 Forlængelse af TIPS projektet
Bidrag til opstart af Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network er Europa-Kommissionens netværk til gratis
information og rådgivning af små og mellemstore virksomheder, forskningsog uddannelsesinstitutioner og andre organisationer om muligheder for
partnerskaber og internationalisering, om støtte til forskning, udvikling og
innovation, finansiering og om regler og lovgivning i EU.
EEN-opgaven bliver udbudt under EU’s call til COSME-programmet 20142020 (EU’s program til fremme af små og mellemstore virksomheders
konkurrencedygtighed) med forventet ansøgningsfrist den 15. maj 2014. I
Danmark skal der dannes ét konsortium, som samlet skal byde på opgaven, og
det er aftalt med Erhvervsstyrelsen, at alle regioner skal bidrage med
medfinansiering til EEN netværket. Det forventes, at Region Sjællands
medfinansiering kommer til at udgøre op til 500.000 kr. årligt i hele
programperioden.
I det aktuelle danske EEN konsortium (for programperioden 2007-14) er der
ingen aktører fra Region Sjælland repræsenteret, og der skal nu findes en
passende model for, hvordan Region Sjælland kan indgå i konsortiet i den
kommende programperiode.
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Der er indledt drøftelser med Region Hovedstaden med henblik på at indgå i
en fælles østdansk løsning. Hvis Region Hovedstaden tilslutter sig denne
løsning, vil initiativet være med til at udmønte samarbejdet om en Fokuseret
Vækstdagsorden for metropolregionen, som de to regioner og kommunerne i
de to regioner samarbejder om.
I et fælles østdansk samarbejde tænkes følgende parter at indgå: Region
Sjælland, Region Hovedstaden, Væksthus Sjælland, Væksthus Hovedstaden og
CAT link. Erfaringer og kompetencer i de to regioners Bruxelles-kontorer
inddrages.
Fordelene for Region Sjælland ved en fælles østdansk løsning er:
- Strategisk sammenhæng med Fokuseret Vækstdagsorden
- Bedre ressourceudnyttelse i forhold til den samlede EEN løsning
- Region Sjællands virksomheder kan få fordele ved umiddelbar adgang
til forsknings- og innovationsmiljøer, både offentlige og private, i
hovedstadsområdet
Såfremt Region Hovedstaden ønsker en anden løsning, foreslår
administrationen som alternativ en Region Sjælland løsning med Væksthuset
og CAT Link og med inddragelse af erfaringerne fra TIPS projektet.
Region Sjælland vil i løbet af februar indgå en dialog med de relevante aktører
i henhold til de to modeller om formulering af et fælles aftalegrundlag for
løsning af opgaven med henblik på ansøgningen til EU’s call.
Viderførelse af CAT Link

CAT Link blev etableret i 2011 med regionale erhvervsudviklingsmidler
og EU Regionalfondsmidler via Vækstforum. Bevillingen udløber 31.
december 2014. CAT Link har til formål at tiltrække midler fra nationale
og internationale fonde til større satsninger og innovationsprojekter i
samarbejde med aktører og virksomheder i regionen. Baggrunden for
etableringen var, at regionens aktører søgte og fik en relativt lille andel
af midler fra nationale og internationale fonde sammenlignet med
andre regioner.
CAT Link har opnået en række gode resultater, som viser, at en
målrettet indsats kan øge den regionale anvendelse af ordningerne. CAT
Link har medvirket til at tiltrække ca. 200 mio. kr. til projekter og
virksomheder i regionen. Der skal foretages en evaluering af CAT Link i
foråret 2014, som vil danne grundlag for en beslutning om en fremtidig
model. Administrationen vurderer dog allerede nu, at indsatsen bør
videreføres, da det kræver en mere langsigtet indsats at sikre regionale
aktørers og virksomheders andel i de store fonde og programmer. En
endelig model ventes at kunne forelægges for Vækstforum efter
sommeren 2014 og forventes at indeholde en væsentlig EU finansiering.
Det foreslås at bevilge op til 1,25 mio. kr. af den afsatte pulje på 2 mio.
kr. til regional medfinansiering af den fremtidige model for CAT Link.
Bevillingen udmøntes endelig, under forudsætning af at der fastlægges
en model for det fremtidige CAT Link på baggrund af en kommende
evaluering, og at modellen inkluderer andre finansieringskilder.
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Forlængelse af TIPS projektet
TIPS projektets formål er at få flere af regionens små og mellemstore virksomheder til at deltage i internationale projektsamarbejder. Projektets parter er
Bruxelles kontoret, Væksthus Sjælland og konsulentfirmaet Innovayt, som er
ansvarlig for virksomhedsmøderne og opfølgning herpå. Desuden samarbejder
projektet med CAT Link og EEN. Projektet komplementerer Væksthusets og
CAT Links indsatser ved at levere en bottom-up tilgang til projektideer, hvor
relevante projektideer kan blive til større initiativer inden for de af regionens
valgte fokusområder.

TIPS projektet har opnået gode resultater i forhold til de opstillede mål.
Efter screening og indledende kontakt og møder med et stort antal
virksomheder, var der ved udgangen af 2013 opnået fem godkendte
projekter, én afvist ansøgning, tre forprojekt ansøgninger indsendt og
tre andre ansøgninger på vej.
TIPS projektet er 100 % finansieret af midler fra Region Sjælland;
500.000 kr. for TIPS 1 i perioden 01.01.2012-31.12.2013 og yderligere
500.000 kr. for perioden 01.01.2013-30.04.2014 inkl. projektets
afsluttende evaluering mv. Det foreslås at bevilge op til 250.000 kr. af
den afsatte pulje på 2 mio. kr. til videreførelse af projektet i 2014.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at de afsatte 2 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler, der skal sikre en lettere adgang for regionens
virksomheder til projektfinansiering, udmøntes i følgende bevillinger:
1. op til 500.000 kr. bevilges til opstart af EEN i henhold til den
skitserede model for konsortiedannelsen
2. op til 1.250.000 kr. bevilges til medfinansiering af en videreførelse af
CAT Link
3. op til 250.ooo kr. bevilges til Bruxelles-kontoret til forlængelse af TIPS
projektet til udgangen af 2014
4. eventuelle overskydende midler fra EEN-bevillingen anvendes til en
forhøjelse af medfinansieringen af en videreførelse af CAT Link
Sagen afgøres af Regionsrådet.
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9. Quickstart
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2254866

Resume
Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. Indsatsen skal skabe
varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de store
anlægsinvesteringer. Der bliver af aktørerne udarbejdet 3 handlingsrettede
indsatser.
Sagsfremstilling
De kommende års store anlægsinvesteringer har givet anledning til, at
regeringen i 2013 pegede på, at der i årene fremover er behov for at se på,
hvordan ledige bliver opkvalificeret, får gavn af de nye job og de berørte
virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft.
I Vækstpartnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland er et styrket
samarbejdet mellem aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og
beskæftigelsesområdet helt central. Det fremgår, at parterne er enige om, at
implementere relevante initiativer fra Beskæftigelsesministeriets
ekspertudvalg vedrørende infrastrukturinvesteringer og kvalifikationsbehov og
uddannelsesinitiativer for ledige.
På den baggrund er der taget initiativ til at udvikle en indsats, som skal skabe
mest mulig varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de kommende
års store anlægsinvesteringer i Region Sjælland i årene 2016-2021. Indsatsen
kaldes Quickstart, se vedlagte bilag 1. Det er de tre myndigheder på området,
som er drivkraften bag Quickstart. Det vil sige Det regionale
Beskæftigelsesråd, kommunerne ved Kommunernes Kontaktråd (KKR) og
Region Sjælland/Vækstforum Sjælland.
Idéen er, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem de relevante
myndigheder og ministerier, samt de væsentligste aktører indenfor
vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesområdet. Det er fx
regionale erhvervsskoler, VEU-centre, jobcentre, Væksthus Sjælland, Femern
Belt Development og arbejdsmarkedets parter. Via et paraply-samarbejde
igangsættes en hurtig og målrettet indsats overfor relevante virksomheder i
Region Sjælland, samtidig med at indsatsen skal sikre opkvalificering af ledige
indenfor de faggrupper, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft i de
kommende år.
En del af indsatserne under Quickstart forventes at handle om at tilrettelægge
og tone allerede igangværende indsatser, ligesom det er de aktører, der i dag
har ansvaret for en opgave, som også skal løse den under Quickstart. Der skal
gennemføres konkrete handlinger inden for 3 udvalgte indsatsområder:


erhvervsudvikling/vækstindsatsen; der forventes arbejdet med
jobrotationsordninger, praktikpladsetablering, forretningsudvikling
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arbejdsmarkedsindsatsen; der forventes arbejdet med opkvalificering
af ledige til job i relation til anlægsarbejderne og understøtning af
rekrutteringsarbejdet



kompetenceudviklingsindsatsen; der forventes arbejdet med udvikling
af specielle og generelle uddannelsesforløb i et håndværkerakademi

Med Quickstart som den overordnede paraply for den brede indsats, udvikler
og beskriver parterne de aktiviteter og processer, som indgår i hver indsats, og
nye aktiviteter, der ønskes igangsat, bliver konkretiseret og eventuelt udviklet
til projektansøgninger. Mange af de igangværende initiativer indenfor de tre
indsatsområder kræver ingen yderligere finansiering, men til gengæld kræver
det en dialog mellem parterne og en relevant toning og koordinering af
nuværende indsats.
Det videre forløb
Quickstart drøftes nu sideløbende i Regionsrådet, Vækstforum,
Kommunekontaktrådet og Det regionale Beskæftigelsesråd.
Til styring af Quickstart etablerer Det regionale Beskæftigelsesråd,
Regionsrådet og KKR en overordnet styregruppe. Styregruppen bliver et
koordinerende supplement til eksisterende indsatser. Styregruppen kommer
til at bestå af: 2 repræsentanter fra Det regionale Beskæftigelsesråd
Hovedstaden og Sjælland, 2 repræsentanter fra Kommunekontaktrådet, 2
repræsentanter fra Regionsrådet i Region Sjælland/Vækstforum Sjælland, 2
repræsentanter fra relevante arbejdsmarkedsparter og 2 repræsentanter fra
erhvervsuddannelserne.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at oplægget drøftes samt, at det kan
fungere som grundlag for det videre arbejde.
Sagen afgøres af Vækstforum.
Bilag til punkt nr. 9:
- Quickstart

- 24 -

10. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2230939

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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11. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2230941
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