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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2288941

Resume
Sagsfremstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 1
Godkendt.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv og Mette Touborg,
Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Indstilling til dansk-tysk Interreg-udvalg
(Interreg 5A)
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320482

Resume
Vækstforum skal indstille to medlemmer og to suppleanter til Interregudvalget (overvågningsudvalget) for det dansk-tyske Interreg 5A program
2014-2020.
Sagsfremstilling
Det grænseoverskridende samarbejdsprogram for Danmark-Tyskland
medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt ca. 90 mio. euro i
perioden 2014-2020.
Der skal nedsættes et Interreg-udvalg for programmet, som dels overvåger
programmets gennemførelse og fremdriften i forhold til dets mål, og dels
udvælger de projekter, der skal støttes under programmet. De danske
medlemmer af Interreg-udvalget udpeges af de regioner, der er omfattet af
programmet, herunder Region Sjælland. Udpegningen sker på baggrund af
indstillinger fra de medlemsorganisationer, der er fastlagt i
samarbejdsprogrammet.
På den baggrund anmodes Vækstforum Sjælland hermed om at indstille to
medlemmer til Interreg-udvalget for samarbejdsprogrammet DanmarkTyskland samt to suppleanter.
I henhold til ligestillingsloven skal der ved indstilling af ét medlem indstilles
både en mand og en kvinde. Ved indstilling af to medlemmer er det
tilstrækkeligt at indstille en mand og en kvinde som medlem og en mand og
kvinde som suppleant i Interreg-udvalget. Myndigheden eller organisationen
kan fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. I så fald skal
begrundelsen herfor samtidig angives.
Et første indledende møde i det dansk-tyske Interreg-udvalg forventes afholdt
i efteråret 2014, mens selve konstitueringen forventes gennemført ultimo
2014/primo 2015. Tidspunktet afhænger af EU-Kommissionens godkendelse
af programmet. Antallet af møder fastlægges efterfølgende i udvalgets
dagsorden; forventeligt drejer det sig om to til fire møder årligt. Møderne
afholdes rundt omkring i programgeografien.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at der indstilles en kvinde og en mand
som medlem og en kvinde og en mand som suppleant i overvågningsudvalget
for det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020.
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Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 2
Laila Krytz og Claus Engholm Jensen indstilles som medlemmer i
overvågningsudvalget for det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020.
Jim Stjerne Hansen og Dorthe Hansen indstilles som suppleanter for hhv.
Laila Krytz og Claus Engholm Jensen i overvågningsudvalget for det dansktyske Interreg 5A program 2014-2020.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Niels Hörup, Solrød
Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.
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. Indstilling til Interreg-udvalg for den sydlige
Østersø (Interreg 5A)
##
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320492

Resume
Vækstforum skal indstille ét medlem og én suppleant til
Overvågningsudvalget for Interreg programmet for den sydlige Østersø
2014-2020.
Sagsfremstilling
Det grænseoverskridende samarbejdsprogram for den sydlige Østersø (South
Baltic Programme) medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt
ca. 83 mio. euro i perioden 2014-2020.
Der skal nedsættes et Interreg-udvalg for programmet, som dels overvåger
programmets gennemførelse og fremdriften i forhold til dets mål, og dels
udvælger de projekter, der skal støttes under programmet. De danske
medlemmer af Interreg-udvalget udpeges af de regioner, der er omfattet af
programmet, herunder Region Sjælland.
Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet om ét medlem og én
suppleant til Overvågningsudvalget.
På den baggrund anmodes Vækstforum Sjælland hermed om at indstille ét
medlem samt én suppleant til Overvågningsudvalget for
samarbejdsprogrammet for den sydlige Østersø.
I henhold til ligestillingsloven skal der ved indstilling af ét medlem indstilles
både en mand og en kvinde. Der indstilles således både en mand og en kvinde
som medlem og suppleant i overvågningsudvalget. Myndigheden eller
organisationen kan fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. I
så fald skal begrundelsen herfor samtidig angives.
Et første indledende møde i Interreg-udvalget for den sydlige Østersø
forventes afholdt i efteråret 2014, mens selve konstitueringen forventes
gennemført ultimo 2014/primo 2015. Tidspunktet afhænger af EUKommissionens godkendelse af programmet. Forventeligt drejer det sig om to
til fire møder årligt. Møderne foregår på skift i medlemsregionerne omkring
den sydlige Østersøregion.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at der indstilles en kvinde og en mand
som medlem og en kvinde og en mand som suppleant i Overvågningsudvalget
for Interreg programmet for den sydlige Østersø 2014-2020.
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Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 3
Jane Strange og Palle Svendsen indstilles som hhv. medlem og suppleant i
Overvågningsudvalget for Interreg programmet for den sydlige Østersø 20142020.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Niels Hörup, Solrød
Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.
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4. Indstilling til styringsudvalg (Interreg 5A)
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320494

Resume
Vækstforum skal indstille ét medlem og én suppleant til styringsudvalget for
Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet 2014-2020.
Sagsfremstilling
Det grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak
medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med ca. 136 mio. euro.
Dertil kommer norske midler således, at programvolumen bliver ca. 170 mio.
euro i perioden 2014-2020. Programmet er organiseret med et delprogram for
Øresund og et delprogram for Kattegat-Skagerrak. Der er samtidig mulighed
for at finansiere projekter med ansøgere fra de to delprogramområder.
Programmet kan støtte grænseoverskridende projekter indenfor temaer som
innovation, grøn økonomi, transport og arbejdsmarked.
Der skal nedsættes et styringsudvalg for delprogram Øresund, som udvælger
de projekter, der skal støttes under delprogrammet. De danske medlemmer af
styringsudvalget udpeges af de regioner, der er omfattet af programmet.
Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet om et medlem og en
suppleant til delprogram Øresund.
På den baggrund anmodes Vækstforum Sjælland hermed om at indstille ét
medlem til styringsudvalget for delprogram Øresund samt én suppleant. I
henhold til ligestillingsloven skal der ved indstilling af ét medlem indstilles
både en mand og en kvinde. Der indstilles således både en mand og en kvinde
som medlem og suppleant i overvågningsudvalget. Myndigheden eller
organisationen kan fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. I
så fald skal begrundelsen herfor samtidig angives.
Det første møde i styringsudvalget for delprogram Øresund forventes afholdt i
begyndelsen af 2015, men afhænger af EU-Kommissionens godkendelse af
programmet. Antallet af møder fastlægges efterfølgende i styringsudvalgets
dagsorden; forventeligt drejer det sig om to til fire møder årligt. Møderne
afholdes i Øresundsregionen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at der indstilles en kvinde og en mand
som medlem og en kvinde og en mand som suppleant i styringsudvalget for
Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet 2014-2020.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 4
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Jane Strange og Palle Svendsen indstilles som hhv. medlem og suppleant i
styringsudvalget for Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet 2014-2020.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Niels Hörup, Solrød
Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.
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5. Vækstpartnerskabsaftale 2014
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320495

Resume
Der skal indgås en ny Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og
Vækstforum Sjælland for 2014. Det forventes, at initiativerne fra
Vækstpartnerskabet 2013 i videst mulig omfang videreføres i aftalen for
2014.
Sagsfremstilling
Erhvervs- og Vækstministeriet er ved at forberede Vækstpartnerskabsaftalen
2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland. Det forventes, at regeringen
vil udsende sit forhandlingsudspil primo august 2014 med henblik på, at der
kan være politiske drøftelser af Vækstpartnerskabet i løbet af efteråret 2014.
Det foreslås, at Vækstpartnerskabsaftalen for 2014 bygger videre på
Vækstpartnerskabsaftalen fra 2013. Der er dog behov for, at der i 2014 er
endnu mere fokus på konkrete, gensidige og resultatorienterede initiativer.
Det foreslås således, at aftalen ikke indeholder alle de områder, hvor der kan
samarbejdes mellem stat og region, men kun de områder, hvor et tæt samspil
giver den største merværdi til opgaveløsningen.
Forslag til temaer for 2014 aftalen
Nedenfor er beskrevet tre temaer af særlig regional interesse, som
administrationen foreslår prioriteret i den kommende aftale.
De foreslåede temaer er 1) Offentlige anlægsinvesteringer, 2)
Ressourceeffektivitet og 3) Mindskelse af værdigabet (= større værdiskabelse i
Region Sjælland).
1) De offentlige anlægsinvesteringer som afsæt for at skabe vækst og
innovation. Der vil være et bredt fokus på, at alle de kommende
anlægsinvesteringer i regionen skal medvirke til at skabe vækst og
innovation. Der vil blive arbejdet for at etablere en
innovationsplatform for byggeri i forbindelse med byggeriet af Femern
Bælt Tunnelen. Derudover vil der blive arbejdet med at sikre faglært
arbejdskraft til de store anlægsprojekter og arbejde for at sikre den
blivende beskæftigelse.
2) Inden for temaet ressourceeffektivitet vil der blive sat fokus på,
hvordan arbejdet med ressourceeffektivitet kan medvirke til at øge
produktiviteten. Her vil der blandt andet blive bygget videre på Risø
Park, symbiosecentret og arbejdet bredt med bioøkonomi.
3) Det tredje tema handler om at mindske værdigabet mellem Region
Sjælland og de andre danske regioner. Her vil der blive arbejdet med
vækstløftprogrammer for små og mellemstore virksomheder. Der skal
arbejdes for at styrke de virksomheder, der kan og vil vækste.
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Endvidere skal eksporten styrkes, og der skal fokus på uddannelse og
kompetenceudvikling.
Udover de nævnte initiativer vil der kunne komme yderligere initiativer til.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser
Indstilling
Administrationen indstiller, at temaerne godkendes med henblik på, at
administrationen kan fortsætte de indledende drøftelser omkring
Vækstpartnerskabsaftalen 2014.
Sagen afgøres af Vækstforum.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 5
Temaerne blev godkendt, idet det blev bemærket, at tema2 vedrørende
ressourceeffektivitet skal forankres bredt i regionens virksomheder.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Niels Hörup, Solrød
Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.

- 11 -

6. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320496

Resume
Der er udarbejdet en synopsis for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Der lægges op til, at synopsen drøftes på mødet med henblik på udarbejdelse
af udkast til vækst- og udviklingsstrategien.
Sagsfremstilling
På Vækstforums døgnseminar blev den kommende regionale vækst- og
udviklingsstrategi drøftet. Hovedpointerne fra drøftelsen er samlet i vedlagte
resumé.
På baggrund af denne drøftelse, tidligere drøftelser i Vækstforum og
Regionsrådet samt debatfasen, hvor der er modtaget input fra mange
forskellige regionale aktører, er der udarbejdet vedlagte synopsis på den
regionale vækst og udviklingsstrategi.
Der lægges op til en drøftelse af synopsens indhold på mødet.
Der er i synopsen lagt vægt på at give et så fyldestgørende billede af den
kommende strategi som muligt på nuværende tidspunkt. Der er således forslag
til vision, målsætninger og principper for det fremtidige arbejde, som kan
drøftes af Vækstforum. Der er også forslag til fire temaer i strategien:
•
•
•
•

Store anlægsinvesteringer skaber vækst og innovation.
Regionen som ressourceeffektivt produktionssted
Regionen som attraktivt sted at bo og drive virksomhed
Regionen som en del af en større geografi

Afgrænsningen og indholdet i de fire temaer kan ligeledes drøftes af
Vækstforum.
Proces
Den fremadrettede proces i forhold til vedtagelse af en endelig regional vækstog udviklingsstrategi bliver:
•
•
•
•
•

En synopsis drøftes i juni af Vækstforum. Der vil være mulighed for
indholdsmæssige kommentarer og større ændringer.
På Vækstforums septembermøde behandles et udkast til den endelige
strategi, og Vækstforum skal godkende med evt. kommentarer, at dette
udkast sendes til høring hos Danmarks Vækstråd.
Regionsrådets udvalg behandler udkastet i august og september
måned.
Det endelige udkast inklusiv eventuelle kommentarer fra Danmarks
Vækstråd og Regionsrådet sendes i skriftlig høring i Vækstforum i
oktober.
Regionsrådet sender et endeligt udkast i offentlig høring i november.

- 12 -

•

Til januar 2015 efter høringsfristen udløb fremsættes strategien til
endelig politisk behandling i Vækstforum og Regionsrådet.

Analyser
Som led i udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der
udover to grundlagsanalyser nu udarbejdet en benchmark analyse mellem
Region Sjælland, Nord-pas-de-Calais og Slesvig-Holsten. Analyse kan ses på
dette link: Benchmarkanalyser
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter og kommenterer
synopsen med henblik på udarbejdelsen af udkast til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi.
Sagen afgøres af Vækstforum.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 6
Synopsen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev drøftet. Der
indkom en række bemærkninger, der vil blive indarbejdet i det høringsudkast,
der fremlægges på mødet i Vækstforum d. 3. september 2014.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Niels Hörup, Solrød
Kommune og Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Resumé af drøftelse
- Synops til den regionale vækst- og udviklingsstrategi

- 13 -

7. Udnytte de store anlægsinvesteringer i
Region Sjælland (Vækstaftale 2)
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320498

Resume
Der er indgået fem vækstaftaler med fem forskellige konsortier. Fire af
vækstaftalerne er indgået for perioden 2014-2016. Vækstaftale 2 - Udnytte de
store anlægsinvesteringer - med Femern Belt Development som leadpartner,
er dog alene indgået for 2014. Der skal derfor tages stilling til, hvordan det
fremtidige arbejde med vækstaftale 2 skal organiseres efter 2014.
Sagsfremstilling
Konsulentfirmaet, Implement Consulting Group, har i perioden marts-maj
2014 gennemført en evaluering og interessentanalyse af Femern Belt
Developments indsats i relation til Vækstaftale 2, indgået for perioden 1.
januar 2014 - 31. december 2014.
Vækstaftalens overordnede formål er at understøtte Vækstforum Sjællands
vækst- og beskæftigelsesindsats og sikre en langsigtet regional økonomisk og
beskæftigelsesmæssig gevinst af de kommende års store statslige og regionale
anlægsinvesteringer i Region Sjælland.
Evalueringen har set på resultater og effekter af den indsats, Femern Belt
Development har gennemført de seneste tre år, bl.a. med henblik på at vurdere
relevante fremtidige indsatser. Interessentanalysen i relation til Vækstaftale 2
er rettet mod interessenter inden for erhvervslivet, aktører, der beskæftiger sig
med anlægsinvesteringer, og andre væsentlige parter i regionen. I den
forbindelse er der blevet foretaget 35 telefoninterviews, udsendt 2729
spørgeskemaer og afholdt 2 workshops med Femern Belt Development.
Analyserne, der er vedlagt, blev afleveret d. 15. maj 2014.
Endvidere afleverede Femern Belt Development et revideret bud på en
vækstaftale, hvori der er udarbejdet en konkret handlingsplan for 2015 og
2016 og opstillet reviderede resultat- og effektmål for perioden 2014-2016.
Femern Belt Developments reviderede bud er vedlagt.
På baggrund af Implements analyser og Fermern Belt Developments
reviderede bud på Vækstaftale 2, har Forberedelsessekretariatet drøftet
følgende tre modeller for det fremtidige samarbejde med Fermern Belt
Development i regi af Vækstaftale 2 med henblik på, at Vækstforum beslutter
sig for en model:
Model 1:
Vækstaftalen godkendes, som den foreligger med et årligt budget på 5,0 mio.
kr. i henholdsvis 2015 og 2016.
Model 2:
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På baggrund af den udarbejdede evaluering indgås en revideret aftale med
Femern Belt Development. FBD skal varetage opgaver på områderne:
Videndeling, interessevaretagelse, idéudvikling, grænseregionale samarbejder
og delegationsbesøg, som beskrevet i afsnit 1, 4 og 5 i vedlagte Vækstaftale 2:
Udnytte de store anlægsinvesteringer.
Fokus i arbejdet skal i overvejende grad være på den faste forbindelse over
Femern Bælt. I f.t. interessevaretagelse, drøftes indsatsen løbende mellem
Femern Belt Development og Vækstforum.
Opgaver beskrevet i afsnit 2: Kompetenceparat-arbejdsklar gennemføres på
anden vis: Håndværkerakademiet og Klar til fremtiden varetages i Quickstart
regi. Klar til nye muligheder projektgøres og forventes primært løst i
samarbejde med Væksthus Sjælland. Aktiviteter vedrørende studerende
varetages i Vækstaftale 3 (med DTU som leadpartner).
Opgaver beskrevet i afsnit 3: Lokalisering og erhvervsudvikling gennemføres
via: Vækstaftale 1 (med Copenhagen Capacity som leadpartner), der får til
opgave at fokusere endnu mere på at tiltrække og lokalisere virksomheder i
forhold til de store anlægsinvesteringer i hele regionen og Vækstaftale 3 (med
DTU som leadpartner) og +1 (med Væksthuset som leadpartner) der skal
arbejde for at styrke kontakten mellem virksomheder og
forskningsinstitutioner.
Budgettet til disse opgaver tages ud af vækstaftalen med Femern Belt
Development, som således får et årligt budget på 2.347.200 mio. kr. i
henholdsvis 2015 og 2016.
Model 3:
En tredje model kunne være at tillægge FBD flere opgaver end beskrevet i
model 2, dog inden for rammerne af de indsatser, som er beskrevet i vedlagte
udkast til Vækstaftale, samt at drøfte budgettets størrelse:
Der indgås en Vækstaftale med Femern Belt Development for 2015 og 2016 om
varetagelse af opgaver på områderne: Videndeling, interessevaretagelse,
idéudvikling, national tiltrækning af virksomheder, samarbejder med
kommunerne, grænseregionale samarbejder og delegationsbesøg, som
beskrevet i afsnit 1, 4 og 5, samt delvist 3 i vedlagte Vækstaftale 2: Udnytte de
store anlægsinvesteringer.
Fokus i arbejdet skal i overvejende grad være på den faste forbindelse over
Femern Bælt. I f.t. interessevaretagelse, drøftes indsatsen løbende mellem
Femern Belt Development og Vækstforum.
Opgaver beskrevet i afsnit 2: Kompetenceparat-arbejdsklar gennemføres på
anden vis: Håndværkerakademiet og Klar til fremtiden varetages i Quickstart
regi. Klar til nye muligheder projektgøres og forventes primært løst i
samarbejde med Væksthus Sjælland. Aktiviteter vedrørende studerende
varetages i Vækstaftale 3 (med DTU som leadpartner).
Opgaver beskrevet i afsnit 3: Den internationale del af arbejdet med
lokalisering og erhvervsudvikling gennemføres via: Vækstaftale 1 (med
Copenhagen Capacity som leadpartner), der får til opgave at fokusere endnu
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mere på at tiltrække og lokalisere virksomheder i forhold til de store
anlægsinvesteringer i hele regionen. Femern Belt Development løser opgaven i
f.t. tiltrækning af danske virksomheder. Både den nationale og den
internationale indsats koordineres tæt med Vækstaftale 3 (med DTU som
leadpartner) og +1 (med Væksthuset som leadpartner).
Vækstaftalen med Femern Belt Development får således et budget på X,X mio.
kr. i 2015 og X,X mio. kr. i 2016.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter de tre modeller
med henblik på, at de beslutter sig for en model med en tilhørende økonomisk
ramme.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 7
Implement Consulting Group indledte punktet med at præsenter de
udarbejdede analyser og anbefalinger.
Vækstforum anser de store anlægsinvesteringer, herunder Femern Bælt
forbindelsen, som en meget væsentlig kilde til vækst. Vækstforum ønsker
derfor, at alle parter understøtter dette i de kommende år, hvilket bl.a. skal
påpeges over for de konsortier, Vækstforum har indgået vækstaftaler med.
Vækstforum ser Femern Belt Development som en meget vigtig aktør, ikke
mindst i f.t. at sikre information, netværksdannelse og idéudvikling.
Forslaget til Vækstaftale 2: De store anlægsinvesteringer, med et samlet
budget på 5 mio kr. i henholdsvis i 2015 og 2016, styret af et konsortium
bestående af Femern Belt Development, Væksthus Sjælland, DTU og Østdansk
Turisme, godkendes med følgende præciseringer:
•

Aftalen for 2015 og 2016 indgås med konsortiet bestående af Femern
Belt Development, Væksthus Sjælland, DTU og Østdansk Turisme,
hvor arbejds- og ansvarsfordeling samt fordeling af budget mellem
konsortieparterne, er fastlagt på forhånd

•

Budgettet for henholdsvis 2015 og 2016 er 5 mio. kr. Femern Belt
Development får årligt 3,5 mio. kr.,Væksthuset får 1,0 mio. kr. og DTU
får 0,5 mio. kr. til at løse de beskrevne opgaver.

I forhold til opgavefordelingen tages der udgangspunkt i følgende
ændringer:
•

Håndværkerakademiet og Klar til fremtiden overgår til en
selvstændig styring og løses i regi af Quickstart.
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•

Væksthuset får til opgave at videreudvikle og lede arbejdet omtalt som
”Klar til nye muligheder II” i tæt sammenhæng med Vækstaftale +1:
Den direkte virksomhedsrettede indsats.

•

Work in Zealand udgår, idet opgaverne allerede varetages på nationalt
plan i samarbejde med lokale myndigheder.

•

Opgaven vedrørende studerende ud i virksomhederne og styrket
kontakt mellem virksomheder og forskningsinstitutioner
videreudvikles og løses af DTU i tæt sammenhæng med Vækstaftale 3:
Viden ud i virksomhederne.

•

Opgaverne vedrørende lokalisering og erhvervsudvikling deles
således, at Femern Belt Development i tæt samarbejde med
Væksthuset løser opgaver i forhold til danske virksomheder, mens
opgaven vedrørende tiltrækning af investeringer og virksomheder
internationalt løses under Vækstaftale 1: Tiltrække virksomheder og
investeringer (som Copenhagen Capacity er Leadpartner på).

•

Femern Belt Development skal i overvejende grad fokusere på den
faste forbindelse over Femern Bælt, mens Væksthuset skal fokusere på
alle større anlægsprojekter i hele regionen.

•

I f.t. interessevaretagelse drøftes indsatsen løbende mellem Femern
Belt Development og Vækstforum.

Såfremt konsortiepartnerne i forbindelse med implementeringen af
beslutningen i enighed vurderer, at der kan foretages justeringer af den
fastlagte fordeling af rammer, som giver en større effekt, kan dette forelægges
for Vækstforum.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv og Mette Touborg,
Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:
- Interessent analyse
- Evaluering
- Vækstaftale 2 - revideret
- Implements sammenfatning af evaluering og interessentanalyse i relation til
Vækstaftale 2
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8. Regeringens vækstplan for turisme
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320499

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
Der vil blive informeret om eventuelt nyt i sagen på mødet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 8
Der blev omdelt et notat, hvoraf det fremgik, at der frem mod næste møde i
Vækstforum vil blive udarbejdet et oplæg om mulige konsekvenser for
turismeindsatsen i regionen i lyset af den nationale politiske aftale om
turisme.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, John Brædder,
Borgmester Guldborgsund Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune og
Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

- 18 -

9. Væksthus analysesamarbejde 2015-2016
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320502

Resume
Der lægges op til en videreførelse af analysesamarbejde med Væksthus
Sjælland for perioden 2015-2016. Analyseopgaven vil omfatte udgivelse af de
årlige publikationer:VækstTendens og VækstVilkår. Desuden vil der være en
mindre opgave, som knytter sig til kommunikation samt analysemæssige
sparring. Det indstilles, at Vækstforum finansierer med xx kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i erhvervsfremmeloven overvåger Vækstforum udviklingen
i den regionale og lokale vækst og beskæftigelse. Overvågning og analyse af de
regionale og lokale vækstvilkår danner grundlag for løbende at følge de
fokusområder, som bliver defineret i den regionale vækst- og
udviklingsstrategi.
Overvågningsopgaven bliver først og fremmest foretaget via et løbende
datasamarbejde på tværs af landets regioner. Desuden foretages der en
systematisk opfølgningsindsats i regi af den sjællandske effekt- og
projektmodel. Der blev introduceret til denne på Vækstforums møde den 14.
maj 2014.
Som led i varetagelse af overvågningsopgaven, har Vækstforum siden 2011 haft
et samarbejde med Væksthus Sjælland omkring analyser og dataformidling i
forhold de regionale erhvervsudviklingstendenser. Samarbejdet er i 2014
udvidet til også at omfatte de to grundlagsanalyser og en international
benchmarkanalyse.
Herudover udarbejder Væksthus Sjælland de to publikationer VækstTendens
og VækstVilkår, som hver især udkommer én gang årligt. De to publikationer
vil udgøre hovedindholdet for en videreførelse af analysesamarbejdet i
perioden 2015-2016. Publikationerne består af:
•

VækstTendens: Viser udviklingstendenser indenfor regionens
erhvervsområder, uddannelsesforhold og beskæftigelsessituationen.
Publikationen viser udviklingen i hele Region Sjælland samt
sammenligner opgørelser på tværs af kommuner.

•

VækstVilkår udkommer i 17 forskellige publikationer – én for hver
kommune. Publikationen har separat fokus på erhvervsudviklingen i
den enkelte kommune, herunder hvilke erhvervsmæssige styrker den
enkelte kommune indeholder.

Eksempler på de to publikationer kan ses her på Væksthusets hjemmeside.
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Samarbejdsaftalen vil sørge for, at der bliver en tydelig kobling mellem den
regionale vækst- og udviklingsstrategi og indholdet af henholdsvis
VækstTendens og VækstVilkår. Blandt andet vil strategiens målsætninger blive
omdrejningspunkt for de parametre, hvorpå der dokumenteres
udviklingstendenser i de to publikationer.
Foruden de to ovennævnte publikationer, vil analysesamarbejdet med
Væksthuset omfatte opgaver, der knytter sig til løbende analysemæssige
sparring, herunder mulighed for supplerende analyser samt udførelse af
kommunikationsopgaver. Derved skal Væksthuset medvirke til at kvalificere
de løbende analyseopgaver, som knytter sig til Vækstforums arbejde og
herunder bistå med kommunikation.
Herudover kan der blive tale om, at der skal løses yderligere analyseopgaver
for Vækstforum. Analyseopgaverne vil blive løst af de aktører, der er bedst på
området.
Der pågår pt. forhandlinger med Væksthus Sjælland vedrørende den
økonomiske ramme for analysesamarbejdet i 2015-2016. På mødet i
Vækstforum orienteres om status på forhandlingerne.
Økonomi
Analysesamarbejdet med Væksthus Sjælland forventes at løbe i perioden 1.
januar 2015 – 31. december 2016 og har et samlet budget på xx kr. Der lægges
op til, at dette finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Indstilling
At det indstilles til Regionsrådet, at der på baggrund af orienteringen tages
stilling til den økonomiske ramme, der skal afsættes til analysesamarbejde
med Væksthus Sjælland for perioden 1. januar 2015-31. december 2016.
Bevillingen foretages med en fordeling på xx kr. i 2015 og xx kr. i 2016.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 9
Der bevilges 3,8 mio. kr. til Væksthus Sjælland til analysearbejde i perioden 1.
januar 2015-31. december 2017. Aftalen omfatter årlige udgivelser af
Væksttendens og Vækstvilkår samt et årligt køb af ad hoc analyseopgaver.
Derudover omfatter aftalen udgivelse af Vækstindeks i 2015.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, John Brædder,
Borgmester Guldborgsund Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune og
Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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10. Status på igangsættelse af
strukturfondene Regionalfonden og
Socialfonden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2320504

Resume
Den overordnede ramme, Partnerskabsaftalen mellem Danmark og EUKommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde,
2014-2020, for aktiviteter under den nye programperiode for blandt andet
strukturfondene, Mål 2, Regional-, og Socialfond er nu godkendt. De
operationelle nationale programmer for Regional- og Socialfond forventes
først godkendt i juni måned 2014.
Sagsfremstilling
Kommissionen godkendte primo maj måned 2014 den overordnede ramme,
Partnerskabsaftalen mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de
europæiske struktur- og investeringsfonde, 2014-2020, for aktiviteter under
den nye programperiode for strukturfondene, Mål 2, Regional- og Socialfond.
Partnerskabsaftalen beskriver Regional-, Social-, Landdistrikts-, og Hav- og
Fiskerifondenes strategiske anvendelse i Danmark i de næste 7 år. Med denne
godkendelse af Partnerskabsaftalen påbegyndes den endelige godkendelse af
de operationelle programmer.
I forbindelse med Kommissionen nye budgetaftale fik Danmark samtidig
budget for strukturfondene. Selvom Kommissionen endnu ikke har godkendt
de nævnte operationelle programmer for Regional- og Socialfonden, har
Erhvervsstyrelsen med forbehold fordelt den nationale ramme på det enkelte
Vækstforum.
Samlet set udgør rammen for Regional- og Socialfonden for Vækstforum
Sjælland i alt 496 mio. kr. Såfremt de i programmerne fastsatte effektmål nås i
senest 2018, vil dette kunne udløse en resultatreserve på 6% (forventet ca. 30
mio. kr.). De 496 mio. kr. er fordelt på henholdsvis Regionalfond med ca. 243
mio. kr. og Socialfonden med 253,5 mio. kr. Disse beløb er igen underopdelt
på de enkelte indsatsområder, jfr. bilag.
Med baggrund i den manglende godkendelse af ovennævnte operationelle
programmer, er forskellige bekendtgørelser, støtteberettigelsesregler, det
elektroniske ansøgningsskema med mere endnu ikke udsendt fra
Erhvervsstyrelsen, hvorfor der således ikke vil kunne modtages og behandles
ansøgninger for tiden. Egentlig indtag af ansøgninger forventes således først at
kunne ske efter sommerferien. Herefter vil der være en tæt dialog med ansøger
(e) især i forbindelse med effektkæder.
På grund af ovennævnte forventede igangsætnings tidspunkt vil ansøgninger
om EU-tilskud til additionelle projekter i et vist omfang skulle relateres til
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Vækstforums nuværende erhvervsudviklingsstrategi og især kommende vækstog udviklingsstrategistrategi.
Samlet set forventes dette som udgangspunkt at resultere i, at Vækstforum
først i december mødet 2014 kan behandle et større antal ansøgninger om EUtilskud. Såfremt det vil være muligt, jfr. ovenfor vedrørende endnu ikke
godkendte programmer, støtteberettigelsesregler m.v., er administrationen
særlig opmærksom på additionelle projekter, som for eksempel tager
udgangspunkt i tidligere succesfulde aktiviteter, hvor der er risiko for, at
viden, kompetencer, opnåede samarbejdsrelationer mellem virksomheder og
videninstitutioner vil gå tabt.
Så snart det er muligt i forhold til de manglende retningslinjer med videre, vil
administrationen indlede dialog med potentielle ansøgere.
I forbindelse med vejledning og rådgivning af potentielle ansøgere vil der være
fokus på ansøgernes behov.
Administrationen har allerede på det foreliggende materiale besvaret flere
henvendelser om EU-tilskud, herunder indsats områder, målgrupper og
effekter, uden dog at kunne modtage egentlige ansøgninger.
Administrationen vil i den løbende dialog med Erhvervsstyrelsen arbejde for at
gøre regler og retningslinjer mere operative og mindre bureaukratiske.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, idet det
som udgangspunkt må forventes, at det vil være relativt få ansøgninger, som i
givet fald kan behandles på Vækstforum Sjællands møde d. 3. september 2014
medens et større antal ansøgninger først foreligger til behandling på
Vækstforums møde d. 8. december 2014.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt.
10
Sagen blev forelagt.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, John Brædder,
Borgmester Guldborgsund Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune og
Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
Bilag til punkt nr. 10:
- Bilag Forventet fordeling VF Sjælland tilskudsrammer Regional- og
Socialfonden
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11. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2288945

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle sager.
Sagsfremstilling
Vækstforums konference 2015
Datoen for Vækstforums vækstkonference 2015 er fastlagt til d. 11. maj.
Konferencen forventes at blive afholdt om formiddagen med en frokost som
afslutning. Koncept og program for konferencen forelægges senere.
Kriegers Flak
Region Sjælland samarbejder med Offshore Energy Denmark om at undersøge
grundlaget for at etablere et virksomhedsnetværk i regionen, som kan
maksimere havnes og virksomheders muligheder for at bidrage til anlæg og
drift af den planlagte havvindmøllepark på Kriegers Flak. Det sker på
baggrund af en rapport fra Niras sidste sommer, som konkluderede, at der er
væsentlige beskæftigelseseffekter ved at deltage i opgaveløsningen omkring
etablering og drift.
Parterne var i maj vært for et møde med repræsentanter for havne og
kommuner i regionen, hvor det tysk baserede firma wpd offshore solutions
(som vil byde på opgaven med konstruktion af Kriger Flak) fortalte om de
krav, de vil have til en kommende servicehavn, og offshore energy fortalte om
kommende arbejde med at etablere et virksomhedsnetværk, der kan sikre, at
de lokale virksomheder får del i underleverancer til konstruktion af
havvindmølleparken.
Offshoreenergy.dk er den nationale klyngeorganisation og videncenter for
offshore sektoren, herunder havvindmølle branchen. Centret har erfaring med
klyngeudvikling og specifikt med udvikling af forretningsnetværk målrettet
anlæggelse og drift af havmølleparker. Offshoreenergy har været og er
involveret i netværk i Grenaa, Hvide Sande, Aalborg, Rømø og Thyborøn. Det
er aftalt at Offshorenergy undersøger grundlaget for at etablere et sjællands
netværk, som herefter søges etableret med en lokalt forankret
netværksadministration.
Der har i den seneste tid været en del uro omkring Kriegers Flak projektet, idet
det hævdes, at den strøm som produceres bliver for dyr. Region Sjælland og
kommunerne i Region Sjælland har i den anledning skrevet til klima-, energiog bygningsministeren for at understrege vigtigheden af, at Kriegers Flak
projektet gennemføres. I brevet blev det bl.a. fremført, at man må have tillid
til, at vindmøllebranchen i løbet af kort tid kan levere el til en mere acceptabel
pris, samt at projektet er vigtigt for at skabe arbejdspladser i Region Sjælland.
Ministeren har kvitteret med at forsikre om, at der arbejdes videre på at
gennemføre de store havmølleudbud.
Mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland
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Arbejdet med at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i regionen er en del
af Vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem regeringen og Vækstforum
Sjælland. Arbejdet med at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen forventes
at blive videreført i Vækstpartnerskabsaftalen 2014.
For at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen er der nedsat en
arbejdsgruppe med tre kommunale repræsentanter og en regional
repræsentant. Arbejdsgruppen skal arbejde med den politiske
interessevaretagelse og udarbejdelsen af et handlingskatalog.
Endvidere er der afholdt et administrativt møde mellem Erhvervsstyrelsen og
regionen 29. april 2014, hvor mobil- og bredbåndsdækningen blev drøftet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt. 11
Sagen blev forelagt.
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, John Brædder,
Borgmester Guldborgsund Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune og
Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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12. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland
Brevid: 2288946
Behandling i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014, pkt.
12
Intet
Ole Drost, Regionsrådet, Joy Mogensen, Roskilde Kommune, Anette Ilsøe,
Dansk Industri, Laila Krytz, DA, Ole Mogensen, Det Regionale
Beskæftigelsesråd, Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst., Henrik
Nielsen Dansk Byggeri, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, John Brædder,
Borgmester Guldborgsund Kommune, Niels Hörup, Solrød Kommune og
Mette Touborg, Lejre Kommune deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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