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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2289007

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsorden godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Temadrøftelse:Vækstforums SMV-rettede
aktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431494

Resume
Temadrøftelse: Med sagen lægges der op til, at Vækstforum tager en
tematisk drøftelse af aktiviteter rettet mod SMV’er (små- og mellemstore
virksomheder) og de fremadrettede behov, som Vækstforum kan vælge at
adressere i den kommende handlingsplan for den regionale vækst- og
udviklingsstrategi (REVUS’en). Som afsæt for drøftelsen gives en mundtlig
introduktion til temaet samt konkrete erfaringer fra en virksomhed (SMV).
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 3. september 2014 tilkendegav Vækstforum et
ønske om en oversigt over igangværende SMV initiativer. Der er til orientering
vedlagt en sådan oversigt over Vækstforums igangværende aktiviteter rettet
mod SMV’ere.
På dette møde bedes Vækstforum tage en tematisk drøftelse af, hvilke tiltag
der er relevante at iværksætte, fx gennem den kommende handlingsplan 20152016 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS’en). Som afsæt for
temadrøftelsen giver administrationen indledningsvist en kort introduktion til
temaet og det regionale erhvervsfremmesystem. Derefter præsenterer en
konkret virksomhed (en SMV) udfordringerne for dem ved at bruge erhvervsfremmesystemet. Herefter lægges op til den egentlige drøftelse i Vækstforum.
Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i Region Sjælland i alt 41.256
virksomheder. Af disse udgør virksomheder med mellem 1 og 99 ansatte i alt
99,2 %. Vækstforum har derfor også med sine strategier og handlingsplaner
sigtet på indsatser i retning af SMV’erne og deres behov.
Tabel 1: Antal og andele af private virksomheder opgjort på
virksomhedsstørrelse i 2012, hele landet og Region Sjælland
1-10
10-50 50-99 100+
I alt
Region Sjælland (antal i 2012)
34.804 5.516
620
316
41.256
Region Sjælland (andele i 2012) 84,4% 13,4% 1,5%
0,8%
Hele landet (antal i 2012)
233651 41557 5140
3294
283642
Hele landet (andele i 2012)
82,4% 14,7% 1,8%
1,2%
Kilde: Danmarksstatistik ERH19
Strategisk ophæng på aktiviteter
Med udgangspunkt i den nuværende erhvervsudviklingsstrategi (2011-2014)
har Vækstforum støttet en række aktiviteter og projekter, som relaterer sig til
SMV’ere. Det strategiske ophæng for fremtidige indsatser, vil være REVUS’en.
Derfor er de nuværende aktiviteter i tabel 2 og vedlagte bilag rubriceret efter
de fire vækstdrivere samt ressourceeffektivitet, som indgår i forslaget til
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REVUS’en (side 30 i forslaget). Tabel 2 opsummerer bilaget. Af bilaget
fremgår det bl.a., at der er relativt få aktiviteter inden for eksport/internationalisering.
Tabel 2: Vækstforums SMV-aktiviteter fordelt på vækstdrivere.
Vækstdriver (i REVUS)
Antal aktiviteter*
Innovation
18
Eksport/internationalisering
3
Iværksætteri og kapital
9
Kompetencer, herunder ledelse
8
Ressourceeffektivitet
7
*I oversigten indgår hver aktivitet kun en gang. Reelt har de fleste projekter
fokus på flere indsatsområder samtidigt. Det er det primære indsatsområde,
der ligger til grund for kategoriseringen.
Udover de aktiviteter, som Vækstforum medfinansierer, er der mange andre
aktiviteter og finansieringskilder. Det gælder bl.a. Danmarks Innovationsfond,
Markedsmodningsfonden samt ikke mindst EU’s Horizon 2020 (EU’s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020).
Status på erhvervsområdet og udfordringer for virksomhederne
I ”Grundlagsanalysen” (hovedrapport 2014 om Erhverv, Vækst og
Beskæftigelse) som blev udarbejdet af Væksthus Sjælland som en del af
baggrundsmaterialet til REVUS’en, blev status på en række parametre
kortlagt. Fx fandt man for de fire vækstdrivere nedenstående:
• Innovation:
I Region Sjælland udgør virksomhedernes investering i forsknings- og
udviklingsaktiviteter 0,84% af bruttoværditilvæksten, mens niveauet på
landsplan er 3,21%. 19% af virksomhederne i Region Sjælland er
produktinnovative, mens niveauet for hele landet er på ca. 21%. Produktivitetsniveauet er dog øget de seneste par år og er på højde med Fyn og
Jylland.
• Iværksætteri og kapital:
Inden for iværksætteri ses i Region Sjælland en stigning i antallet af nye
virksomheder, som er højere end i Jylland og på Fyn. Af de nye
virksomheder er 33% inden for bygge- og anlægsområdet, mens 9% er
indenfor IT og kommunikation. I såvel Region Sjælland som nationalt
overlever kun halvdelen af nye virksomheder efter de første fire år.
• Eksport/internationalisering:
På landsplan udgør eksportvirksomheder 10-12% af virksomhederne, mens
det i Region Sjælland er 8%. I Region Sjælland står industrivirksomhederne for 64% af eksporten. Blandt industri-SMV’ere er 75% eksportaktive.
• Kompetencer:
Uddannelsesniveauet blandt de privat beskæftigede i Region Sjælland er
generelt lavere end landsgennemsnittet. Undtagelsen er de erhvervsfagligt
uddannede, hvor der i Region Sjælland er 44% mod 39% på landsplan.
Når ovenstående konklusioner fra Grundlagsanalysen sammenholdes med
tabel 2 ovenfor, kan det fx argumenteres for, at der trods det relativt høje antal
innovationsprojekter, fortsat er god grund til at fokusere på innovation. Tilsvarende kan det, i forhold til eksport/internationalisering, argumenteres for
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at opprioritere dette område i REVUS’ens kommende handlingsplan 20152016.
Status på det samlede erhvervsfremmesystem i Østdanmark
Konsulentvirksomheden IRIS Group har i november 2014 analyseret det samlede erhvervsfremmesystem i Østdanmark (Hovedrapport: ”Kortlægning af
erhvervsfremme-systemet i Copenhagen”). Nogle af de væsentligste konklusioner derfra er:
• Trods et højt antal af erhvervsfremmeaktører i Østdanmark (ca. 120) kan
der generelt ikke konstateres et stort overlap i deres kerneydelser.
• Der er nok i højere grad behov for koordinering af centrale politikområder
så disse ikke spredes på for mange aktører men i stedet samles færre som
så er nøgleoperatør for området. Vækstaftalerne i Region Sjælland er et
eksempel på en sådan koordinering.
• At der ud af den basale og specialiserede erhvervsservice i kommuner og
Væksthuse (samlet set), kun i meget begrænset omfang, er initiativer, der
adresserer de etablerede SMV’ere uden stort vækstpotentiale.
• At der, når hele erhvervsfremmesystemet ses under ét, er et meget stort
fokus på iværksætteri.
På baggrund af kortlægning fra IRIS Group kan det derfor overvejes at
prioritere nye aktiviteter indenfor de mere etablerede virksomheder og deres
udfordringer – frem for nye aktiviteter indenfor iværksætteri.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum.
Bilag til punkt nr. 2:
- Vækstforums SMV-rettede aktiviteter fordelt på REVUS'ens indsatsområder
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3. Mødeplan 2015
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431490

Resume
Der fremlægges forslag til mødeplan for 2015.
Sagsfremstilling
For at give plads til eventuelle temamøder fastsættes Vækstforums møder til at
vare fire timer.
Dato
3. februar
4. februar

6. maj

27.-28. maj
2. september
9. december

Tid
10-14
14.30-16.30. Fællesmøde mellem
Vækstforum Hovedstaden og
Vækstforum Sjælland. Mødested er
endnu ikke fastlagt.
Vækstforums Sjællands årlige
vækstkonference samt fællesmøde
mellem Vækstforum Sjælland og
Regionsråd
Døgnseminar og Vækstforum møde
14.00-18.00
10.00-14.00

Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen for 2015 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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4. Vækstpartnerskabsaftale 2014
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2436089

Resume
Regeringen og Vækstforum Sjælland har d. 12. nov. 2014 indgået
Vækstpartnerskabsaftale 2014.
Sagsfremstilling
Regeringen og Vækstforum Sjælland har d. 12. nov. 2014 indgået vedhæftede
Vækstpartnerskabsaftale 2014 med tillæg om administrativt samarbejde. Der
er i forbindelse med indgåelsen af vækstpartnerskabsaftalen udsendt
vedhæftede fælles pressemeddelelse.
Der er fra Vækstforum Sjællands side lagt vægt på at gøre
Vækstpartnerskabsaftalen 2014 konkret, regionaliseret, mere gensidig og
resultatorienteret. Endvidere er de allerede igangsatte og gennemførte
initiativer fjernet, så aftalen nu udelukkende indeholder nye og gensidigt
forpligtende initiativer.
Resultatet af de politiske forhandlinger
Det er administrationens opfattelse, at staten i dialogen på det administrative
niveau har været imødekommende over for en række af de forslag, som
administrationen har fremsat.
Politisk var der et ønske om reelle forhandlinger til mødet mellem
Vækstforums forhandlingsdelegation og Erhvervs- og Vækstministeren samt
Minister for by, bolig og landdistrikter. På mødet blev følgende tre emner af
særlig betydning for Vækstforum Sjælland drøftet: DTU Risø park, mobil- og
bredbåndsdækning samt udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne.
Der blev opnået følgende resultater i den politiske forhandling:
• Ejerforholdene omkring DTU Risø blev drøftet, og det er nu tilføjet i
aftalen, at der skal ske en afklaring af de barrierer, der knytter sig til
DTU’s investeringer.
• I initiativet samarbejde om forbedring af bredbånds- og
mobildækningen er det tilføjet, at der skal arbejdes med at finde
løsningsmodeller for områder med særlige udfordringer, ”fx Lolland
Falster”. Forhandlingsdelegationen fik derudover lejlighed til at
pointere, at det er et centralt emne for væksten i Region Sjælland..
• Der blev åbent for en forpligtende dialog mellem Undervisnings- og
Forskningsministeriet omkring praktikpladser samt problemstillingen
omkring, at det i dele af regionen er op mod en 1/3 af eleverne, der ikke
opnår at få 2 i dansk og matematik, som er karakterkravene for at blive
optaget på erhvervsuddannelserne.
I det videre arbejde vil administrationen sikre sig, at der sker en opfølgning på
Vækstpartnerskabsaftalen 2014.
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Skriftlig høring af udkast til vækstpartnerskabsaftalen
Regeringens udkast til Vækstpartnerskabsaftalen har været i skriftlig høring
hos Vækstforum fra d. 29. okt. 2014 til 4. nov. 2014. Der kom fem høringssvar.
Der har særligt været bemærkninger til initiativet ”Team Vækst Danmark”, der
er et fælles tværregionalt initiativ. Staten har ønsket en fælles tekst om Team
Vækst Danmark. Den fælles tekst er justeret i forhold til høringssvarene. Det
fremgår nu af vækstpartnerskabsaftalen, at de relevante vækstfora og
ministerier vil udarbejde en model for program for ”Team Vækst Danmark”
ultimo 2014. Der står endvidere i aftalen, at indsatsen vil blive organiseret i
fagligt fokuserede og specialiserede kompetencecentre, og ordet
elitetræningscentre indgår ikke længere i aftalen. Desuden er ”Start-upDenmark” ordningen, som er målrettet iværksættere fra 3. lande, tilføjet.
Initiativet”Next Step Challenge” er ikke længere en del af aftalen.
Der var endvidere et høringssvar fra videns- og uddannelsesinstitutionerne
som peger på, at der i initiativet ”Udnytte vækstpotentialet omkring Femern
Bælt-forbindelsen” bør fremgå, at uddannelsesinstitutioner kan understøtte
med uddannelsesforløb og studerende i projektforløb og praktik. Dette vil
indgå i det videre arbejde, og vil således blive indarbejdet i relevante
sammenhænge.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum.
Bilag til punkt nr. 4:
- Vækstpartnerskabsaftale 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland
- Vækstpartnerskabsaftale 2014 – Administrativt tillæg
- Pressemeddelse om vækstpartnerskabsaftale 2014
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5. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431492

Resume
Vækstforum har tidligere godkendt at sende den regionale vækst- og
udviklingsstrategi i høring. Der gives her en orientering om
høringsprocessen, den kommende handlingsplan og det videre forløb for
strategiens vedtagelse.
Sagsfremstilling
Vækstforum og Regionsrådet skal sammen udarbejde en regional vækst- og
udviklingsstrategi for Region Sjælland. Strategien skal sætte retningen for de
udviklings- og vækstrettede initiativer, som Regionsrådet og Vækstforum
ønsker at fokusere på de næste fire år.
Høringsudkast og Danmarks Vækstråd
Vækstforum drøftede strategiens høringsudkast på møde den 3. september
2014. Vækstforum godkendte, at høringsudkastet blev sendt til Danmarks
Vækstråd, der ved lov er obligatorisk høringspart. De efterfølgende
anbefalinger fra Danmarks Vækstråd blev behandlet af Vækstforum via en
skriftlig votering, der løb til den 10. oktober 2014. På baggrund af
anbefalingerne præciserede Vækstforum blandt andet indsatsen vedrørende
vækstvirksomheder og uddybede indsatsen for yderområderne. Vækstforum
anbefaler endvidere via den skriftlige votering, at forslaget til den regionale
vækst- og udviklingsstrategi sendes i høring.
Høringsproces
Høringsudkastet er endeligt behandlet på Regionsrådets møde den 6.
november 2014. Strategien er nu sendt i offentlig høring fra den 10. november
2014 og otte uger frem til den 5. januar 2015. I denne periode opfordres
regionale aktører til at komme med forslag til, hvordan de kan være med til at
opfylde strategiens målsætninger. Den offentlige høring annonceres i regionale
medier og der sendes direkte besked til relevante regionale, lokale, nationale
og internationale aktører.
Efter høringsperiodens udløb udarbejdes en hvidbog, der tilkendegiver
eventuelle justeringer på baggrund af indkomne høringssvar. Den regionale
vækst- og udviklingsstrategi fremlægges samtidigt med hvidbogen til endelig
behandling i Vækstforum i februar 2015 og i Regionsrådet marts 2015.
Fremtidens Region Sjælland
Parallelt med høringsprocessen vil afsnittet i strategien om Fremtidens Region
Sjælland blive drøftet. Debatoplæg vedrørende uddannelse og infrastruktur er
tidligere blevet drøftet i Vækstforum. Efterfølgende er debatoplæggene justeret
og drøftet i KKR og KKU sammenhænge samt i Regionsrådet. Der vil blive
afholdt et seminar den 3. december 2014 for kommuner, region og
uddannelsesinstitutioner, hvor deltagerne sammen skal prøve at tegne det
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fremtidige billede af regionen inden for temaerne uddannelse og infrastruktur.
Invitationer til seminaret er sendt ud.
Handlingsplan
Et koncept for de fremtidige handlingsplaner samt en synopsis for
handlingsplanen 2015-2016 vil blive fremlagt på Vækstforums møde i februar.
Handlingsplanerne skal omdanne strategiens ord til aktiviteter og vil lægge op
til, at der igangsættes aktiviteter, som falder inden for strategiens
indsatsområder, som bidrager til at opfylde målsætningerne i strategien og
som lever op til de principper, der fastlægges i strategien. Der vil være fokus på
aktiviteter, der har tydelige effektkæder, der arbejder med virksomheder, der
kan og vil og som styres af de bedste projektaktører.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum.
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6. Greater Copenhagen
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2439976

Resume
Samarbejdet om vækst i den funktionelle region – Sjælland, Hovedstaden,
Skåne – fortsætter under navnet Greater Copenhagen. Svenske parter
deltager på politisk niveau. Der arbejdes fremover på et mere strømlinet
erhvervsfremmesystem og nye strategiske initiativer. Fælles møde mellem
bestyrelsen og vækstforaene ventes holdt d. 4. februar 2015.
Sagsfremstilling
Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden for metropolregionen bestående
af regionerne Sjælland, Hovedstaden og Skåne vil fremover Copenhagen vil fra
nu foregå under navnet Greater Copenhagen. Beslutningen blev truffet på
møde i bestyrelsen for samarbejdet d. 27. november 2014. Der har været
løbende drøftelser med den svenske side om deltagelse, og navnet på
samarbejdet har været et vigtigt punkt. Den svenske side har lagt vægt på, at
Copenhagen bør have et tilnavn, som er inkluderende. Navnet Greater
Copenhagen bakkes op af parterne og er derfor valgt.
Der er arbejdet videre på at få en tydelig strategisk retning og indhold i
samarbejdet. Der er udvalgt følgende to indsatsområder, som beskrives
nærmere i et styringsdokument (vedlagt):
•
•

Internationalisering
Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling

Der vil blive arbejdet videre med strategiske initiativer, som kan bidrage til
vækst i regionen. Der er gennemført en kortlægning af
erhvervsfremmesystemet, som viser, at der er mange aktører, der arbejder
med erhvervsfremme. En del af indsatsen går derfor ud på at skabe et mere
strømlinet erhvervsfremmesystem, hvor der ses på muligheder for bedre
koordinering og evt. sammenlægning af organisationer.
Samarbejdet blandt de danske parter er kommet i en fastere struktur. Der er
udarbejdet en forretningsorden, som fastlægger bestyrelse, sekretariat mv.
(vedlagt). Organiseringen inkl. forretningsorden vil blive revideret, når det er
fastlagt, hvilken deltagelse der vil være fra svensk side. Herunder skal det
fastlægges, hvilke kommunale og regionale repræsentanter fra den svenske
side, der skal indgå i bestyrelsen.
De regionale vækstfora vil fungere som rådgivende organer for bestyrelsen og
dermed bidrage til, at arbejdsmarkedets parter og videninstitutioner inddrages
i indsatsen. Det skånske forsknings- og innovationspolitiske råd som er en
pendant til vækstforaene ventes også at kunne indgå på samme måde.
Vækstforaene mødes en gang årligt med bestyrelsen. Derudover inddrages
relevante parter løbende i projekter og aktiviteter. Der er lagt op til, at
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bestyrelsen inviterer til det første fælles møde 4. februar 2015 kl. 14.30 i
København.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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7. Vækstaftaler
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431495

Resume
Vækstforum godkendte d. 9. december 2013 fem vækstaftaler på områder,
hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats.
Der gives nu en status på fremdriften i vækstaftalerne og de foreløbige
resultater af indsatsen. Derudover skal der træffes beslutning om frigivelse
af de reserverede midler til vækstaftalerne for 2015.
Sagsfremstilling
Vækstforum indgik på deres møde den 9. december 2013 fem vækstaftaler på
områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel
vækstindsats. Der blev i forbindelse med indgåelsen af aftalerne udarbejdet et
styringsparadigme mhp. at sikre, at Vækstaftalerne er på rette spor i forhold til
de opstillede mål og effekter og for at sikre muligheden for at justere i
Vækstaftalerne undervejs, hvis behovet opstår. Aftalerne har nu, jf.
styringsparadigmet afrapporteret, og der gives her en status på fremdrift og
foreløbige resultater i de fem vækstaftaler. Vækstaftalernes afrapportering er
vedlagt.
Nedenfor redegøres kort for de væsentligste indsatser og resultater det
forgangne år.
Vækstaftale 1: Tiltrække virksomheder og investeringer – Flere nye
virksomheder og flere investeringer. Leadpartner er Copenhagen Capacity.
Vækstaftale 1 har som mål at skabe eller fastholde i alt 250 arbejdspladser over
3 år i perioden 2014-16, at tiltrække eller fastholde mindst 10 internationale
virksomheder/partnerskaber til en 90 % kundetilfredshed. Dertil kommer, at
der skal formaliseres samarbejder omkring udvikling af nye value propositions
for regionen med centrale aktører.
Status på aftalen
Status er, at konsortiet gennem aftalen har tiltrukket 2 nye virksomheder med
i alt 47 nye jobs, udvidet en eksisterende investering med 15 nye jobs samt
fastholdt 60 jobs. Der er således etableret og fastholdt 122 jobs i 2014.
Konsortiet har arbejdet med i alt 4 internationale virksomheder, og
tilfredshedsgraden med konsortiets ydelser har været 100 %.
Konsortiet har været meget aktivt regionalt og har deltaget i mere end 55
møder i regionen i perioden med udenlandske virksomheder og med regionale
aktører som fx RUC, DTU, Capnova, Business LF, Vordingborg Kommune,
Faxe Kommune, Femern Belt Development mv. Der er etableret samarbejde
med bl.a. Capnova (omkring fødevaresatsningen) og med Symbiosen i
Kalundborg. Copenhagen Capacity har også været en aktiv deltager i projektet
Bioenergi Sjælland. Copenhagen Capacity har desuden afholdt møder med
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kommunerne i Region Sjælland med henblik på at afdække de kommunale
forventninger og dele viden om vækstaftalens aktiviteter.
Konsortiet har ansat en projektleder til aftalen, som har særligt fokus på
Region Sjælland.
2015 handlingsplan
Der vil i 2015 fortsat sikres sammenhæng mellem vækstaftalen og
Copenhagen-samarbejdet, bl.a. i forhold til branding og investor-portal,
herunder om der er muligheder/behov for at tilpasse vækstaftalen på enkelte
punkter for at kunne indarbejde aktiviteter i Copenhagen-regi.
Vækstaftale 2: Udnytte de store anlægsinvesteringer. Leadpartner er
Femern Belt Development (FBD).
Vækstaftale 2 har som mål at skabe det bedst mulige udgangspunkt for, at
erhvervslivet og borgerne i region Sjælland kan få en betydelig økonomisk og
beskæftigelsesmæssig gevinst af de kommende års store anlægsopgaver i
regionen.
Status på aftalen
På Vækstforums møde d. 24. juni 2014 blev det besluttet, at FBD alene skal
varetage opgaver indenfor tre indsatsområder ud af de oprindelige fem, og
med fokus på den faste forbindelse over Femern Bælt. Endvidere blev det
besluttet, at 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. Således er budgettet 5 mio. kr. årligt
for henholdsvis 2015 og 2016. Femern Belt Development får årligt 3,5 mio.
kr.,Væksthuset får 1 mio. kr. og DTU får 0,5 mio. kr. til at løse de beskrevne
opgaver.
FBD har arbejdet for, at de beslutninger, der blev taget af Vækstforum på deres
møde d. 24. juni 2014, bliver ført ud i livet. Det har betydet, at ikke alle
milepæle er nået. Endvidere er flere af deres aktiviteter blevet forsinket idet,
der er blevet brugt en del tid på at overføre og omlægge aktiviteter. FBD har på
den baggrund anvendt en relativ større del af vækstaftalens midler til
administration af aftalen. Merforbruget afholdes indenfor budgetrammen.
I 2014 har FBD ellers arbejdet for at sikre et bredt kendskab til forløbet af
anlægsarbejderne i regionen. Der er afholdt de informationsmøder, der var
planlagt og FBD arbejder på at markedsføre deres tiltag på nye måder via de
sociale medier. Der er afholdt møder med kommunerne i regionen for at
afdække, hvilke 3-5 områder, der skal være særlig fokus på i forhold til at få
udbytte af de kommende anlægsinvesteringer. Hertil kommer, at der er blevet
arbejdet for at tilvejebringe grundlaget for at opbygge et incoming bureau, der
kan servicere og øge udbyttet af de mange delegationsbesøg, som
anlægsarbejdet i relation til tunnelen forventes at medføre. Der udestår dog
stadig at blive færdiggjort et forretningskoncept for bureauet.
2015 handlingsplan
FBD forventer at tematisere deres interessevaretagelse inden for følgende 4
temaer: 1)Regional og lokal beskæftigelse og sociale klausuler, 2)
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Virksomhedernes muligheder i byggefasen og efterfølgende,
3)Kompetenceudvikling og uddannelse og 4)Strategisk infrastruktur.
Endvidere vil FBD afprøve nye former for videndeling via de sociale medier for
at nå hurtigere ud til relevante aktører og også gerne bredere, end det er sket
hidtil.
Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne – Styrket innovation.
Leadpartner er Danmarks Tekniske Universitet.
Vækstaftale 3 har som mål, at etablere 60 samarbejdsaftaler mellem forskere
og virksomheder i Region Sjælland, at etablere 6-9 nye virksomheder og at
udvikle 4 regionalt baserede klynger.
Status på aftalen
Status er, at konsortiet gennem aftalen har indgået 9 bilaterale
forskningsbaserede samarbejder. Målsætningen for 2014 er 15 indgåede
samarbejder, hvilket forventes opfyldt. Der er etableret 1 ny virksomhed i
regionen, og det forventes, at målsætningen for 2014 opfyldes således, at der
ved årets udgang er etableret 2 nye videntunge virksomheder i regionen.
Konsortiet har undersøgt potentialerne og identificeret 4 potentielle regionalt
baserede klynger. Konsortiet arbejder videre med at spire og etablere klynger
indenfor turisme, velfærdsteknologi, luftventilation og fødevarer.
2015 handlingsplan
Der vil i 2015 fortsat sikres sammenhæng mellem vækstaftalen og øvrige
regionale og nationale aktiviteter, bl.a. i forhold til klyngedannelse.
Vækstaftale 4: Turisme – Bedre oplevelser. Leadpartner er Østdansk
Turisme.
Vækstaftalen har som mål over 3 år at få 70 yderligere turismeårsværk i
Region Sjælland og en meromsætning på 54 mio. kr. De deltagende
virksomheder i produkt- og kompetenceudviklingsarbejdet skal føle sig bedre
rustet, og væksten i virksomheder skal være mindst på niveau med den i andre
kystregioner.
Status på aftalen
I samarbejde med Væksthus Sjælland er udfærdiget en vækstanalyse
omhandlende de 4.768 virksomheder, der falder inden for branchedefinitionen. Der er gennemført en analyse af Region Sjællands vigtigste
målgrupper og udviklet særlige ”værktøjer” til brug for virksomhederne.
Der er gennemført en proces med inddragelse af virksomheder, destinationer
og turismeorganisationer, hvori har indgået 75 repræsentanter. Der er fastlagt
indhold i fem vækstspor, som styrer arbejdet i Østdansk Turisme. Der har
været gennemført et kompetenceudviklingsforløb med 26 virksomheder, der
selv har bidraget hver med 140 timer i medgået arbejdstid.
Cykelturisme er udviklet langs Berlin-København cykelruten med særlig fokus
på overnatnings- og servicevirksomheder samt forlængelse af ophold via
etablering af loops. Der er udviklet og implementeret en bookingplatform, og
der er i samarbejde med virksomhederne etableret 52 pakketilbud, som kan
købes online på platformen.
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Herudover indgår ØDT i en række samarbejdsplatforme herunder i udvikling
af et nyt dansk-tysk interregprojekt om aktiv ferie. Et projekt som kan fungere
som brobygningsprojekt til Østersøpartnerskabet.
Afslutning af kontrakt som følge af opsigelse
Administrationen har den 27. oktober holdt møde med ØDT vedr. status på
gennemførelse af aktiviteter i vækstaftale 4 for 2014. Mødet gav ØDT mulighed
for at adressere de udfordringer, som opsigelsen af vækstaftale har medført for
de konkrete aktiviteters gennemførelse i 2014 og vil medføre for 1. kvartal
2015. ØDT fortsætter i 1. kvartal 2015 med gennemførelse og afslutning af
aktiviteter under Vækstaftale 4. Hertil vil der være udgifter på 1.255.000 kr.
Tre projekter, jf listen nedenfor, vil fortsætte efter 1. april 2015.

1.
2.
3.

TIM-projektet (Tourism Innovation Management
Fehmarnbelt) Projektet er et interreg-Fehmarn projekt,
som forventes afsluttet pr. 1. juli 2015.
Vikingeprojekt i samarbejde med arbejdsmarkedsfonden
(forventes afslutning pr. juli 2015).
Høstfestprojekt i samarbejde med Grønt Center
(forventes afsluttet 1. juli 2015).

En forlængelse af disse tre projekter kan finansieres indenfor den eksisterende
bevilling.
Administrationen har herudover haft en dialog med ØDT om de ikke direkte
vækstaftalerettede økonomiske forpligtelser, ØDT vil have i 2015 (efter
aftalens formelle afslutning). Dette er udgifter, som ØDT ikke kan opsige med
kort varsel (fx lejemål) samt lønudgifter til direktøren, der skal sikre en
brobygning af viden fra ØDT til den reelle etablering af et Østersøpartnerskab.
Efter dialog med ØDT er det administrationens vurdering, at Vækstforum jf.
deres beslutning 3. september 2014 dækker udgifter for 1.259.000 kr. Det
beløb vil kunne dække udgifter forbundet med ophør af regionens finansiering
af ØDT, jf. tabel nedenfor. Andre evt. omkostninger til nedlukning af ØDT
finansieres via ØDTs egenkapital.
Post
Lønudgifter (direktør)

2015
(2.-4. kvartal)
666.000 kr.

Husleje (inkl. rengøring, alarm, etc.)

388.500 kr.

Kontordrift (rejser, telefon, kopiering,
EDB, mm)

100.000 kr.

Samlet

1.154.500 kr.

2016
(1. kvartal)

104.500 kr.

104.500 kr.

Med en beslutning om indstilling af den angivne ramme på 1.259.000 kr. for
2.-4. kvartal 2015 samt 2016, vil råderet over lejemålet overgå til Region
Sjælland pr. 1. april 2015. ØDTs direktør vil løse konkrete brobygningsopgaver
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fra ØDT mod et Østersøpartnerskab efter dialog med administrationen
gennem hele 2015.
Vækstaftale +1: Den direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i
eksisterende virksomheder og iværksætteri.
Vækstaftale +1 skal bidrage til at skabe bedre samordning af, sammenhæng i
og synliggørelse af de direkte virksomhedsrettede aktiviteter, som er
finansieret af Vækstforum eller andre med henblik på at videreudvikle
indsatsen med større effekt i form af vækst i de enkelte virksomheder.
Endvidere skal vækstaftalen bidrage til at få viden ud i virksomhederne samt
udvikle et program for rådgivning af virksomheder.
Status på aftalen
Væksthuset arbejder på at udarbejde en paraplyfunktion over de
virksomhedsrettede tilbud i regionen for at skabe større effekt af
erhvervsfremmeinvesteringerne i Region Sjælland, gennem en
stærkere koordinering, større samarbejde og mere tydelige snitflader mellem
aktørerne i området. Det forventes, at paraplyfunktionen er på plads ultimo
2014.
Der er blevet gennemført en række møder med DTU med fokus på
virksomhedernes behov for at samarbejde med forskere. Endvidere er der
gennemført en analyse af virksomhedernes behov for samarbejde, set fra
virksomhedernes side og afventer DTU´s rapport om behov for samarbejde set
fra forskningsverdenen. Når begge rapporter forelægger, udarbejdes der en
model for innovationssamarbejder i Region Sjælland.
Væksthuset arbejder ligeledes på at færdigudvikle programmet for rådgivning
til virksomheder. Der søges om Mål 2 midler til programmet. Ansøgningen
forventes forelagt Vækstforum på dets første møde i 2015.
2015 handlingsplan
Væksthus Sjælland vil arbejde for at få implementeret og videreført de
aktiviteter, de fik overdraget fra Vækstaftale 2. Endvidere vil Væksthuset
færdiggøre deres ansøgning til Vækstforum og efterfølgende få programmet
sat i værk. Paraplyfunktionen vil også blive implementeret i 2015.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariater indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at
1. Den eksisterende reservation på 5.000.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2015 bevilges til Copenhagen Capacity
2. Den eksisterende reservation på 3.500.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2015 bevilges til Femern Belt Development.
3. Den eksisterende reservation på 8.500.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2015 samt 500.000 kr. af den eksisterende
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reservation til Vækstaftale 2 bevilges til Danmarks Tekniske
Universitet.
4. Der bevilges i alt 2.514.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til Østdansk Turisme med følgende forudsætninger:
•
•

At råderetten over lejemålet overgår til Region Sjælland pr. 1.
april 2015.
At ØDTs direktør vil løse konkrete brobygningsopgaver fra ØDT
mod et Østersøpartnerskab efter dialog med administrationen.

5. Den eksisterende reservation på 2.500.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2015 samt 1.000.000 kr. af den
eksisterende reservation til Vækstaftale 2 bevilges til Væksthus
Sjælland.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 7:
- Vækstaftale 1 statusrapport
- Vækstaftale 1, skema
- Vækstaftale 2 statusrapport
- Væsktaftale 3 statusrapport
- Vækstaftale 4 statusrapport
- Vækstaftale +1
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8. Ny organisering af turismeindsatsen
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2440005

Resume
Arbejdet med at tilpasse den sjællandske turismefremmestruktur til den nye
nationale struktur er igangsat. Dansk Kyst- og Naturturisme er under
opbygning. Ny direktør er ansat.
Sagsfremstilling
Som følge af ny organisering af turismeindsatsen i Danmark, bliver
Vækstforum løbende orienteret om etableringen af Dansk Kyst- og
Naturturisme (DKNT), herunder om Østersøpartnerskabet.
Dette punkt skal ses som supplement til sag 7, Vækstaftaler under punktet om:
Turisme – Bedre oplevelser, hvor der er givet en opdatering vedrørende
afviklingen af Vækstaftale 4 med konsortiet ledet af Østdansk Turisme (ØDT).
Af vedhæftede bilag kan ses en fælles regional beskrivelse af den nye
organisering på turismeområdet – herunder bestyrelsessammensætningen af
DKNT og MeetDenmark samt de aftalte fordelingsnøgler i forhold til regional
medfinansiering heraf.
I perioden september – november 2014 har:
•

Formanden for DKNT, Henrik Höhrmann, sammen med
administrationen holdt møde med ØDTs ledelse og kommunerne i
regionen. Formålet hermed var at give Henrik Höhrmann et indblik i
den hidtidige og nuværende offentlige turismefremme indsats i Region
Sjælland.

•

Interim bestyrelsen for DKNT rekrutteret en direktør for DKNT med
tiltrædelse 1. januar 2015. Direktøren bliver Jens Hausted, som er den
nuværende direktør for Midtjysk Turisme.

•

Interim bestyrelsen for DKNT igangsat arbejdet med en strategi for,
hvordan DKNT skal sikre vækst i kyst- og naturturismen.

•

Interim bestyrelsen for DKNT lavet et samlet forslag til bestyrelse af
erhvervsfolk, der dækker såvel forskellige geografiske, faglige som
erhvervsmæssige områder med fokus på viden og kendskab til turisme
og oplevelsesbranchen. Der foreslås følgende sammensætning af
bestyrelsen:
o
o
o
o
o
o

Henrik Höhrmann, prof. bestyrelsesmedlem
Jan Haarpanen, adm. dir., Novasol
Christian Woller, adm. dir., Legoland Billund
Henrik B. Nielsen, adm. dir., Djurs Sommerland
Steen Slaikjær, medejer og direktør, Hvidbjerg Strand Feriepark
Niels Bro, direktør, Skallerup Klit
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o Birgitte Dinesen, Godsejer, Kragerup Gods
o Lars Bernhard Jørgensen, adm. dir., Wonderful Copenhagen
o Repræsentant for Erhvervs- og Vækstministeriet, udpeges af
ministeriet
•

Administrationen igangsat et samarbejde med KKR Sjælland, KKR
Syddanmark, KKR Hovedstaden, Region Syddanmark, Region
Hovedstaden og Bornholms Regionskommune samt interesserede
kommuner/destinationer om etableringen af et Østersøpartnerskab
under DKNT. Alle interesserede parter er inviteret med i arbejdet, og
der arbejdes på at sikre en tæt involvering af private virksomheder i det
videre arbejde. Sekretariatet for Østersøpartnerskabet (som bliver en
del af DKNT) placeres i Region Sjælland (der er ikke taget stilling til en
mere konkret placering).

•

Regionerne aftalt fordeling af økonomisk bidrag fra regionerne for
2015 og 2016 til de tre nye selskaber, således at regionerne tilsammen
bidrager med samme beløb som staten. Region Sjælland skal hvert år
bidrage med 1.670.000 kr. til DKNT og med 175.000 kr. til
MeetDenmark.

•

Wonderfull Copenhagen nedsat en arbejdsgruppe til etablering af
MeetDenmark. Administrationen har deltaget i arbejdsgruppen.
Sekretariatet for MeetDenmark kommer til at ligge i Wonderfull
Copenhagen, og der etableres et partnerskab i Region Syd. Region
Sjælland skal indstille et bestyrelsesmedlem til MeetDenmarks
bestyrelse. Administrationens indstilling vil blive forelagt på mødet.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 175.000 kr. i 2015 og
reserveres 175.000 kr. for 2016 af de regionale erhvervsudviklingsmidler
til at dække Region Sjællands medfinansiering af MeetDenmark.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.670.000 kr. i 2015 og
reserveres 1.670.000 kr. for 2016 af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til at dække Region Sjællands medfinansiering
af Dansk Kyst- og Naturturisme.
4. Vækstforum godkender bestyrelsen for DKNT.
5. Vækstforum godkender den på mødet forelagte indstilling af et
bestyrelsesmedlem til MeetDenmark.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
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9. Tilskud til Et Nationalt Symbiose Center forankret i Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431497

Resume
Kalundborg kommune søger om tilskud på 12 mio. kr. til videreførelse og
udvikling af et nationalt symbiosecenter 2015-17, som forankres i
Kalundborg. Centret skal understøtte Regionsrådet og Vækstforums mål om
ressourceeffektive virksomheder ved bl.a. at gennemføre 200 ressourcetjek i
virksomheder og igangsætte 15 konkrete symbioser.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja.
Vækstforum har på møde den 3. september 2014 reserveret 12 mio. kr. til
etablering af symbiosecenter 2015-17. Tilsvarende har Forretningsudvalget på
møde den 27. oktober reserveret 850.000 kr. Sagen fremlægges nu med
henblik på udmøntning af reservationerne.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Kalundborg kommune
Projektets navn: Et Nationalt Symbiose Center – forankret i Region Sjælland
Projektperiode: 1. januar 2015 – 31. december 2017
Formål, målgruppe og partnere
Formålet med at videreføre og udvikle det hidtidige symbiosecenter i
Kalundborg til et nationalt symbiosecenter er at udbrede og understøtte nye
symbiose-samarbejder mellem virksomheder i hele landet. Industriel
symbiose er et konkret værktøj, der bidrager til grøn omstilling og fornyet
vækst i virksomhederne. Det virker gennem samarbejde mellem virksomheder
om at minimere ressourceforbrug og øge genanvendelse af restprodukter til
gavn for virksomhedernes økonomiske, miljømæssige og innovative
bundlinjer.
Den primære målgruppe er virksomheder. For at understøtte indsatsen i
virksomhederne, vil centret derudover have aktiviteter rettet mod
erhvervsfremmeaktører, kommunale miljø- og erhvervsmedarbejdere,
videninstitutioner og private rådgivere, som indgår i samspil med
virksomhederne.
Udover sekretariatet indeholder ansøgningen fire hovedaktiviteter, som vil
blive gennemført i særskilte projekter i samarbejde med bl.a. Danmarks
Tekniske Universitet, Energiklyngecenter Sjælland, Konsulenthuset Moestrup,
Aalborg Universitet, Niras, erhvervsfremmeaktører, Copenhagen Capacity og
Invest in Danmark.
Hovedaktiviteter:

Resultater:

Effekter
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Oprettelse af
sekretariat

-

Symbioseforløb i
virksomheder

-

Investeringsfremme
Kompetenceløft

-

Videnscenter

-

-

200
ressourcetjek i
virksomheder
50
symbiosematch
mellem
virksomheder
15 symbioser
Professionalise
ret
besøgstjeneste
for delegationer
med interesse
for industrielle
symbioser
2 dages
kursusforløb
for
medarbejdere i
virksomheder
Test-, og
demonstrations
forløb der
kobler
virksomheder
med
universiteter og
vidensinstitutio
ner.

Effekter på kort sigt:
- 2-5 % mindsket affaldsmængde
deltagende virksomheder
- 50 nye jobs i
symbiosevirksomheder
- Besøg af 20 relevante
delegationer
- 3-6 forskningsartikler
- 300 kommunale medarbejdere
gennemgår kursus
- 1000 medarbejdere i
industrivirksomheder
gennemgår 2 dages kursus
- 2 test- og demonstrationsprojekter
Effekter på lang sigt:
- 5 % reduktion i virksomhedernes
drifts-omkostninger
- 10 mio. kr. investeret i danske
produkter, virksomheder eller
systemløsninger
- 3 nye virksomheder tiltrukket
- Vækst i virksomheder via
kompetenceløft for
medarbejdere
- 3 danske universiteter har
forskningsprojekter og
aktiviteter indenfor industrielle
symbioser

Aktiviteterne ligger i forlængelse af den hidtidige indsats og hæver samtidig
ambitionsniveauet for centrets virke. Udover at udbrede symbiosemetoden
blandt virksomheder i regionen, skal centret i løbet af de næste tre år opnå en
national gennemslagskraft, som gør centret interessant som sparringspartner
for virksomheder og samarbejdspartnere i hele landet.
Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet via
Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2 midler
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
850.000-1.100.000 kr.
10.900.000-11.150.000
kr.

Støtteprocent
ca. 40 %

Uafklaret
Uafklaret
Ca. 30 mio. kr.

Det ansøgte beløb er 12 mio. kr. Det forventes, at det samlede projekt, inkl.
særskilte projekter til gennemførelse af de fire aktivitetsspor, vil andrage et
samlet budget på 30 mio. kr. i perioden 2015-2017. Disse aktiviteter er under
projektering, og forventes ansøgt i løbet af det kommende ½-1 år. Mulige
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finansieringskilder for de beskrevne aktiviteter kan bl.a. være Mål 2, nationale
midler og fonde, andre regioner og Horizon 2020.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Projektet er med til at understøtte Regionsrådets og Vækstforums mål i den
kommende vækst- og udviklingsstrategi om, at der i 2020 er mere end 200
virksomheder i regionen, der arbejder med symbiose og
ressourceeffektivisering.
Projektet bygger videre på Vækstforum og Kalundborg Kommunes samarbejde
siden 2010 om at udbrede erfaringerne fra Symbiosen i Kalundborg. Ønsket er
at bruge symbiosemetoden til at øge ressourceeffektiviteten ved at etablere
ressourcesamarbejder mellem virksomheder.
Symbiose Centret blev etableret for at udbrede metoden blandt virksomheder.
Dette er bl.a. sket ved at skabe nye symbiosesamarbejder mellem
virksomheder, ved at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere i
virksomheder og hos kommuner og aktører, som samarbejder med
virksomheder, ved at udvikle viden om symbioser og ressourceeffektivitet, og
ved at demonstrere den industrielle symbiose i Kalundborg for internationale
delegationer. Disse igangværende initiativer udløber med udgangen af 2014 og
har i perioden fået bevilget i alt 11 mio. kr. fra Vækstforum, Regionsrådet og
Mål 2, Regionalfonden. Samlet økonomi 22 mio. kr.
Samtidig er det bl.a. via vækstpartnerskabsaftalerne med regeringen lykkedes
at få sat symbioser på den nationale dagsorden: Erhvervsstyrelsen og
regionerne gennemfører p.t. et nationalt program for Grøn Industrisymbiose.
Pilotfasen i 2013 var så succesfuld, at samarbejdet er fortsat i 2014-16. Frem til
efteråret 2014 er der blevet arbejdet med 393 virksomheder. Der er
gennemført 260 ressourcetjek og 66 match. 35 virksomhedssamarbejder har
fået tilskud til at arbejde videre, heraf 9 med sjællandske virksomheder.
Herudover er flere samarbejder igangsat uden tilskud og flere potentielle
symbioser er under udredning. Symbiose Centret er omdrejningspunkt for
indsatsen i Region Sjælland, samt fra juli 2014 også i Region Hovedstaden.
På den baggrund har Kalundborg Kommune og Region Sjælland udarbejdet
det vedlagte oplæg til etablering af et nationalt symbiosecenter i Kalundborg,
som i løbet af 2015-17 skal udbrede viden og erfaringer med symbiosesamarbejder yderligere i regionen og i resten af Danmark. Centret vil udgøre
én fælles indgang til symbiosearbejdet i Danmark, skabe grundlaget for at
etablerede symbioser videreudvikles og nye etableres, skærpe
investeringsfremmepotentialerne, understøtte og opbygge symbiosekompetencer blandt virksomheder, rådgivere og kommuner, og sikre dansk
forskning og videreudvikling af symbiose-metoden.
Målet er, at aktiviteterne efter 2017 i høj grad kan videreføres med finansiering
fra virksomheder og aktører, som ønsker at købe adgang til aktiviteterne.
Økonomi
Sagen er også forelagt til beslutning i Forretningsudvalget den 24. november,
som har anbefalet, at der bevilges 850.000-1.100.000 kr. fra de regionale
udviklingsmidler til grøn satsning i budget 2014, således at der samlet bevilges
12 mio. kr. Anbefalingen er sendt videre til Regionsrådet med en afklaring fra
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administrationen om, at beløbet er 850.000 kr. Bevillingen vil være betinget
af, at der bevilges erhvervsudviklingsmidler som indstillet nedenfor.
Vedlagt er revideret ansøgning, modtaget 24. november 2015. Den indeholder
ikke væsentlige ændringer, men ændringer af redaktionel og præciserende
karakter.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 11.150.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Kalundborg kommune til
projekt ” Et Nationalt Symbiose Center – forankret i Region Sjælland”.
Beløbet fordeles med 10.150.000 kr. i 2014 og 1.000.000 kr. i 2015.
2. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at Regionsrådet tilsvarende
bevilger 850.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til grøn satsning
i budget 2014, således at der samlet bevilges 12 mio. kr.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 9:
- ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION
SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND.pdf
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10. SMV teknologisk innovation til
bioteknologisk produktion
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431499

Resume
Capnova A/S ansøger om tilskud til etablering af projektet SMV teknologisk
innovation til bioteknologisk produktion. Projektets hovedformål er at skabe
innovation i SMV´ere i regionen gennem fokuseret samarbejde mellem
forskningsinstitutioner for at udvikle 12 produkter til kommerciel og global
afsætning. Der forventes skabt 8 nye virksomheder samt yderligere vækst for
4 virksomheder. Den samlede beskæftigelsesmæssige effekt forventes at
udgøre 100-200 arbejdspladser. Projektperioden er 4 år fra 1. januar 2015.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Projektoplysninger:
Ansøgers navn: Capnova A/S, Roskilde
Projektets navn: SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion
Projektperiode:1. januar 2015 – 31. december 2018
Formål, målgruppe og partnere:
Projektets hovedformål er ikke alene at skabe innovation i en række SMV´er i
regionen, men gennem fokuseret samarbejde mellem Københavns Universitet
(KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), store bioteknologiske
produktionsvirksomheder som Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, CP
Kelco, Chr. Hansen, og SMV´ere med henblik på at udvikle konkrete produkter, der gennem de store produktionsvirksomheders efterspørgsel allerede har
et afsætningspotentiale med efterfølgende mulighed for global afsætning.
De store virksomheder medvirker alene i projektet som innovationslokomotiver og får ikke andel i en eventuel bevilling. Deres opgave er at definere
behov, der kan gøre en stor forskel for den bioteknologiske produktion, samt
teste prototyper i storskala.
Projekt aktiviteterne vil således relateres til facilitering og gennemførsel af
konkrete innovationsprocesser, der i samspil mellem og med viden fra
universiteterne, store produktionsvirksomheder og SMV´erne, skaber
fokuseret innovation med henblik på øget produktion og afsætning for
relevante SMV´ere, der arbejder med teknologi til fødevareingredienser,
enzymer, biopharma og biobrændstof.
Det ansøgte projekt optimerer og bygger additionelt videre på indsatserne i det
tidligere godkendte projekt Biopro – Udvikling af fremtidens bioteknologiske
produktionsteknologier. Resultatskabelsen i Biopro projektet er
procesoptimering, herunder reduktion af energi- og råvareforbrug samt
adgang til forskningsbaseret viden blandt biotekvirksomheder.
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Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter:

Resultater:

Markedsidentifikation
15 løsninger identificeres,
der kan skabe en forskel
hos biotek producenter –
valideres af de største
relevante virksomheder i
regionen (Novo Nordisk,
Novozymes, DONG Energy,
CP Kelco, Chr. Hansen).
Identifikation af relevante SMV’er til udvikling af løsninger
30 SMV’ere opsøges og
kvalificeres i perioden.
Feasibility studie for
teknologiafklaring
20 feasibility studier
gennemføres i perioden.
Produktudvikling imellem SMV, universitet og
industri
15 nye prototyper/produkter udvikles i perioden.
SMV opstart
8 SMV’er opstartes i
perioden.
Information og
kommunikation af
resultater
24 publiceringer i regionale/nationale medier.

Vækst
Der udvikles 12 unikke
produkter ud af 15
identificerede behov,
der løser specifikke
udfordringer inden for
bioteknologisk
produktion med stærke
referencer og globalt
potentiale.
Innovation
Der bliver udviklet nye
unikke produkter, der
løser konkrete
muligheder for øget
konkurrenceevne og
bæredygtighed med
basis i behov hos store
regionale producenter
(innovationslokomotiv
er) inden for
bioteknologisk
produktion i et tæt
samarbejde mellem
SMV, universitet og
industri.

Økonomi
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet via
Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2 Regionalfonden
Anden medfinansiering
(Capnova/Universiteterne og de
deltagende SMV´er)
Samlet finansiering

Effekter på kort og på langt
sigt:
Effekter på kort sigt:
Antal nye SMV’ere skabt som
følge af projektet
• 8 højvækst SMV’er
• 4 eksisterende SMV’er
for vækst muligheder
Effekter på langt sigt:
• Det forventes, at der
3-4 år efter projektets
ophør er skabt 100200 nye SMV
arbejdspladser
• Region Sjælland
bliver anerkendt som
et hot spot for
innovation på
området
• Med nye løsninger
udvikles
konkurrenceevne og
bæredygtighed for
store regionale
bioteknologiske
produktionsvirksomh
eder og bidrager til, at
det er attraktivt at
udvide i Region
Sjælland

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent
0

7.739.040

19

20.348.800

50

12.609.760

31

40.697.600
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Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Vækstforums strategi 2014 samt Den Regionale Vækst- og
udviklingsstrategi 2015-2018
Projektet bidrager både til Vækstforums 2014 erhvervsstrategi i relation til
fødevarer, innovation og internationalisering, biopharma samt til kommende
Regionale Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 (REVUS), målsætning 1
(beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland), målsætning 2 (bæredygtig
udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders
konkurrenceevne) og målsætning 5 (innovation øger produktivitet og sikrer
vækst). De brancherelaterede vækstpotentialer relaterer sig til henholdsvis
”fødevareerhvervet” og ”bioøkonomi”.
Den forventede effekt – både på kort og lang sigt – bidrager til REVUS´ens
målsætninger for så vidt angår udvikling, vækst og beskæftigelse i relation til
øget værdiskabende samarbejde mellem store virksomheder,
forskningsinstitutioner og SMV´ere, med udvikling af produkter, optimering
af bioteknologiske produktionsprocesser i forhold til miljøbelastning, øget
bæredygtighed samt mulighed for global afsætning af de ny udviklede
produkter. Den beskæftigelsesmæssige effekt på længere sigt forventes at
udgøre 100-200 nye arbejdspladser.
Synergi til nationale og regionale indsatser
Projektaktiviterne vil kunne skabe synergi i relation til indsatser/andre
projekter inden for aktiviteter iværksat med midler fra Det Strategiske
Forskningsråd, Novo Nordisk Fonden, Det Frie Forskningsråd. Det Strategiske
Forskningsråd har i november 2014 bevilget i alt 40 mio. kr. til videre
forskningsaktiviteter i et samarbejde mellem Københavns Universitet,
Danmarks Tekniske Universitet og bioteknologiske produktionsvirksomheder i
regionen. Virksomhederne bidrager også med 40 mio. kr. til timer og stor
skala test.
I forhold til regionale initiativer er der stor synergi til igangværende og
kommende projekter som SMV Innovation Sjælland, Capnova Invest Zealand
og partnerne i vækstaftalerne 1 og 3.
Mål 2 - Regionalfonden
Ansøgningen om tilskud fra Mål 2/Regionalfonden – er i relation til
prioritetsakse 1 – styrket innovation i SMV´ere – aktivitet 1.1.A,
innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner og
vurderes at opfylde programretningslinjerne samt de tilhørende indikatorer og
effektmål.
For så vidt angår projektets spredningseffekt og gavn for yderområder, kan
indsatsen være med til at styrke erhvervsudviklingen også i yderområderne,
blandt ved at fastholde de store industri- og produktionsvirksomheder i
regionen samt bidrage til at der opstår nye/flere SMV’ere i regionen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at

- 28 -

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 7.739.040 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Capnova A/S, Roskilde
til projekt SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion,
fordelt med 2.000.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 og
1.739.040 kr. i 2018.
2. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
20.348.800 kr. fra Mål 2, Regional-fonden til Capnova A/S, Roskilde
til projekt SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 10:
- Ansøgning SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion.pdf
- Bilag 1 Effektkæde og og indikatorer for projektet.pptx
- Bilag 2 To case forløb.pptx
- Bilag 3 Synergi med andre aktiviteter.pptx
- Bilag 5 Kapital og innovation
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11. Copenhagen Connected
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431500

Resume
Wonderful Copenhagen søger om 6 mio. kr. i tilskud til projektet Copenhagen
Connected. Projektet arbejder med at tiltrække og udvikle nye internationale
flyruter til Københavns lufthavn. Projektperioden er 1. januar 2015 – 31.
december 2017.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Ansøgning med bilag vedlægges.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Wonderful Copenhagen
Projektets navn: Copenhagen Connected
Projektperiode:1. januar 2015 til 31. december 2017
Formål, målgruppe og partnere
Copenhagen Connected har det primære formål at understøtte udviklingen af
nye, internationale flyruter for derved at bane vejen til dansk vækst – ikke bare
i turismen men i dansk erhvervsliv som helhed.
Copenhagen Connected blev etableret i 2010 som en del af det nationale
ruteudviklingsprogram, Global Connected. Vækstforum har i perioden frem til
og med 2014 støttet projektet med 8 mio. kr.
Copenhagen Connected arbejder med udviklingen af nye flyruter ved:
•

•

•

Proaktiv udvikling af nye markeder i samarbejde med Københavns
Lufthavne. Dette gælder såvel udarbejdelse af market intelligence,
opsøgning af væsentlige markedsaktører samt gennemførsel af
preliminære markedsføringsaktiviteter mhp. at styrke
passagerpotentialet og derved understøtte flyselskabets endelige
beslutning om ruteåbning.
Indgåelse af strategiske markedsføringspartnerskaber med
flyselskaberne. Når flyselskaberne skal træffe den komplekse og
særdeles omkostningstunge beslutning om at åbne en ny rute, baseres
dette på afvejningen af en lang række faktorer. Projektet tilbyder
primært flyselskaberne partnerskab om destinationsmarkedsføring,
samarbejde om markedsaktiviteter, researchpakker, PR-samarbejde
samt partnerskab med centrale aktører i rejsemarkedet.
Etablering af et stærkt og indflydelsesrigt projektpartnerskab på tværs
af sektorer og geografiske grænser. Kvartalsvise styregruppemøder
samler såvel investorer som øvrige stærke brancherepræsentanter, der
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alle har vigtige stemmer i menings- og politikdannelsen inden for
området.
Wonderful Copenhagen er projektleder.
Copenhagen Connected projektets samarbejdspartnere kan inddeles i tre
kategorier.
Medfinansierende samarbejdspartnere
• Erhvervs- og Vækstministeriet
• Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne
• Københavns Kommune; Malmø Stad
• Københavns Lufthavne A/S
Samtlige medfinansierende partnere er repræsenteret i projektets styregruppe.
Interessenter / repræsentanter for industrien :
Ud over de medfinansierende partnere er der en række repræsentanter fra
erhvervslivet i projektets styregruppe. Disse er: Visit Denmark; Dansk
Industri; Dansk Erhverv; Invest in Denmark; Trafikstyrelsen; A.P. Møller –
Maersk.
Flyselskaberne
Den sidste gruppe af samarbejdspartnere er de forskellige flyselskaber, der
åbner en ny rute til København og indgår i et markedsføringspartnerskab med
Copenhagen Connected.
Ved indledningen af et nyt partnerskab udarbejdes en samarbejdsaftale, der
angiver samarbejdets rammer og de enkelte partneres bidrag til samarbejdet;
herunder også flyselskabernes medfinansiering.
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Forventede resultater og effekter
Nedenstående er et lille uddrag fra ansøgningsmaterialet.
Hovedaktiviteter
Resultater
Effekter på kort og
på langt sigt
Proaktiv
Resultater pr. projektår:
Fokus på de
markedsindsats:
langsigtede
samlede
Overordnede strategiske
effekter:
Identificere og
anbefalinger for markedstilgang
kortlægge 2
markeder pr. år.
Åbning af 5 nye
ruter heraf 3
Minimum 25 nye
Deltage på min. 2
interkontinentale.
markedskontakter pr. ”travel
”travel trade”
Dette kan
trade” workshop.
workshops pr. år.
estimeres til en
turismeøkonomisk
omsætning på ca.
1 præliminær
Min 5 turoperatører i
350 mio. kr. i
marketingskampagn produktkenskabsture eller 1
projektperioden.
e pr. proaktivt
pressetur og 1 kampagne efter
marked
karakteren af markedet.
2 af ruterne fra
Destinationsmar- Resultater pr. projektår :
proaktive
kedsføring :
markeder
Min 4 ”Letters of intent”
Screening business
Vækst i antallet af
cases og kontakt til
Min. 32 rejseaktører får forbedret overnatninger for
flyselskaber
et nyåbnet marked
destinationskendskab og kan
på 10-25% i rutens
styrke salg.
Udvikling af fælles
første 2 år.
kampagneplaner
Min. 16 medier publicerer
artikel/blog/tvspot om
Min. 8
destination med øget
Produktkendskabskendskabsgrad i markedet
ture og medieture
pr. år. og min. 2
online kampagner
pr. år.
Strategisk
partnerskab for
international
tilgængelighed :
4 styregruppemøder pr. år
Eksterne
oplægsholdere til at
belyse område

Projektets finansiering

14 styregruppemedlemmer fra
erhvervslivet, turisme og partnere
får adgang til strategiske
diskussioner om området
6 eksterne oplægsholdere pr. år.

Ansøgt beløb i kr.

- 32 -

Sikre og styrke en
samlet regional og
national indsats for
international
tilgængelighed.

Støtteprocent

Medfinansiering via
Regionsrådet
Medfinansiering via
Vækstforum
Medfinansiering Mål 2 midler
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

0
10,0

6 mio. kr.
0
54,2
60,2 mio. kr.

Ovenstående er baseret på allerede afgivne finansieringstilsagn eller på
finansieringstilsagn under behandling hos projektets partnere. Der er ikke
indregnet finansiering fra flyselskaber.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det vurderes, at projektet understøtter målene i den regionale vækst- og
udviklingsstrategi.
Dette sker primært gennem at støtte op om udviklingen af København
lufthavn. Lufthavnen indgår som et prioriteret element i arbejdet med
fokuseret vækstdagsorden/Copenhagen. Lufthavnen er blandt andet
prioriteret i forhold til at sikre Copenhagens internationale tilgængelighed.
Dette fremgår af udkast til fælles trafikcharter, som forventes vedtaget inden
jul. Trafikcharteret har blandt andet været drøftet og taget til efterretning i
Kommunekontaktudvalget og drøftet i Trafik, klima og ressurceudvalget i
region Sjælland.
Fokuseret vækstdagsorden/Copenhagen indgår flere steder i den regionale
vækst- og udviklingsstrategi blandt andet i forbindelse med målsætning 9
”Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland”
I den regionale vækst- og udviklingsstrategi indgår desuden tværgående
vækstinitiativer blandt andet med dannelsen af Team Vækst Sjælland, som
skal udvikle potentielle vækstvirksomheder til supergazeller med adgang til
internationale netværk. I den forbindelse er den internationale tilgængelighed
vigtig.
Projektet støtter desuden op omkring udviklingen af erhvervsturisme som
også indgår den regionale vækst- og udviklingsstrategi i forbindelse med at
udnytte de store anlægsinvesteringer.
Ansøger oplyser, at der i starten af 2015 vil live arbejdet videre med projektets
effekt- og resultatmål, ligesom der vil blive arbejdet med projektet
erhvervsvinkel.
Vækstforum har støttet første del af projektet med 8 mio. kr. siden projektets
start.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler med 2
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mio. kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 til Wonderful Copenhagen til
projekt Copenhagen Connected.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 11:
- Budget og finansiering
- Organisationsdiagram
- Ansøgning
- Aktivitets og tidsplan
- Effekt og resultat skema
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12. Afvikling af lån til CAT Fonden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431503

Resume
Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde amters lån på 20 mio. kr. til CAT
Fonden blev i 2013 forlænget i yderligere 10 år. Pga. nye krav til regnskaber i
kølvandet på finanskrisen er lånet en stor belastning for fondens balance.
Lånet foreslås eftergivet, da det har opfyldt sit formål. Båndene mellem
regionen og CAPNOVA søges til gengæld styrket via en mere forpligtende
samarbejdsaftale.
Sagsfremstilling
Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde amter ydede i 2005 et lån på 20 mio. kr.
til CAT Fonden. Lånet blev givet som rente- og afdragsfrit lån på 20 mio. kr. af
de tre amter for en tiårsperiode med henblik på at øge CAT’s muligheder for at
investere i innovative virksomheder. Lånet udløb oprindeligt i 2015.
Lånet blev givet med dispensation fra erhvervsministeren med den betingelse,
at lånet til CAT Fonden – via aktiekøbet i Forskerparken CAT A/S - ville blive
anvendt til Forskerparken CAT A/S’ kapitalindskud i virksomheder, og at
midlerne skulle gå til investering i virksomheder på markedsvilkår.
Regionsrådet godkendte d. 4. april 2013 efter indstilling fra Vækstforum, at
lånet blev forlænget i yderligere 10 år til 2025. Anledningen til forlængelsen
var, at CAT i 2013 fusionerede med Østjysk Innovation i det nye selskab
CAPNOVA med henblik på at kunne varetage det ene af fire statsgodkendte
innovationsmiljøer, herunder forvaltning af statslig forprojektkapital på vegne
af Videnskabsministeriet.
Formålet med forlængelsen var at stabilisere fonden for en årrække, således at
det gamle lån ikke skulle påvirke mulighederne for at indgå i en ligeværdig
fusionsforhandling med de jyske parter.
Efterfølgende har CAT Fonden imidlertid konstateret, at en forlængelse af
lånets løbetid ikke sikrer fonden mod regnskabsmæssige problemer. Pga. nye
krav til regnskaber i kølvandet på finanskrisen er lånet blevet en stor
belastning for fondens balance. Da fonden samtidig har en relativt lille
ejerandel i det fusionerede selskab CAPNOVA er der ikke udsigt til, at fonden
kan opnå indtægter, der kan løse udfordringen. CAT Fondens aktier i det
fusionerede selskab er pga. ændret regnskabspraksis nedskrevet og har ikke en
værdi, som kan modsvare de store passiver (lånet på 20 mio. kr.), og der er
derfor kun grundkapitalen tilbage. CAT Fonden har på den baggrund
forespurgt regionen, om det er muligt at eftergive lånet.
CAPNOVA har efter aftale med administrationen fremsendt et notat om
problemstillingen og anvendelsen af lånet til investeringer. Midlerne er gået
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videre til investering i 62 små og mellemstore virksomheder, som indgik i
innovationsmiljøordningen.
Administrationen har foretaget en vurdering af, om der er noget formelt til
hinder for en eftergivelse. Lånet blev i sin tid givet med hjemmel i lov om
kommuners og amters deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. Ifølge loven
kunne erhvervsudviklingsaktiviteter medfinansieres ved ydelse af lån og
tilskud. Formålet med lånet til CAT Fonden var, at det skulle være muligt at
drive et sjællandsk innovationsmiljø under de statslige regler, hvor der var
krav om egenfinansiering i virksomhederne. En eftergivelse af lånet vil i lovens
forstand betyde, at lånet ændres til et tilskud. Det vurderes, at de vilkår som
blev stillet for godkendelsen af lånet er opfyldt, og da loven gav mulighed for
både at anvende lån og tilskud, er en eftergivelse formelt set mulig.
En udfordring ved en eftergivelse kan imidlertid være, at det kan give regionen
mindre indflydelse på samarbejdet med fonden og CAPNOVA. Denne
udfordring søges imødekommet ved at styrke båndene mellem regionen og
CAPNOVA på anden vis. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til en
forpligtende samarbejdsaftale samt et årshjul, som indebærer faste møder
mellem repræsentanter for CAT Fonden, CAPNOVA og
Vækstforum/Regionen.
Desuden har CAPNOVA oplyst, at de midler, der kommer tilbage til CAPNOVA
fra succesrige investeringer i innovationsmiljøordningen, geninvesteres i nye
investeringer under ordningen.
Økonomi
En eftergivelse af lånet betyder, at regionen forringer sine aktiver (hos
regionen er det et tilgodehavende) med 20 mio. kr. Egenkapitalen påvirkes
med beløbet. Eftergivelse eller afskrivning i den størrelsesorden skal
behandles af Regionsrådet.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at det
rente- og afdragsfri lån på 20 mio. kr., der blev ydet af de tre amter til CAT
Fonden i 2005 for en 10årsperiode, og forlænget i yderligere 10 år i 2013,
eftergives.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 12:
- Notat Reg sj vedr amtslån rev 1.docx
- Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og CAPNOVA.docx
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13. Værtensmestrene
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2431504

Resume
Erhvervsforum Roskilde søger 1.490.000 kr. til projektet ”Værtensmestrene”.
Den primære effekt forventes at være udarbejdelse af strategi og
implementering af handlingsplan for videreførsel af servicekoncept i de
enkelte virksomheder. Projektet inddrager 100 turismevirksomheder –
herunder detailhandel i Roskilde og det forventes, at 600 medarbejdere
bliver uddannet.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud:
Nej
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Erhvervsforum Roskilde
Projektets navn: ”Værtensmestrene”
Projektperiode: 1. december 2014 – december 2016
Formål, målgruppe og partnere
Projektet har to primære formål:
• At give virksomhederne i Roskilde redskaber inden for værtsskab, salg og
service, så den enkelte virksomhed kan udvikle sig mod større gevinst på
bundlinjen, større kundetilfredshed og øget medarbejder-tilfredshed.
• At give virksomhederne i Roskilde nye værktøjer og handlinger til, hvordan
de på tværs af turisme- og detailbranchen kan samarbejde endnu mere
værdiskabende, puste til stoltheden og det unikke i Roskilde samt øge
forståelsen for, at turismens- og handlens håndtering af gæsternes værdikæde
er gensidig afhængig og nødvendig for vækst.
De primære målgrupper for projektet er således detailhandlen og
turismeerhvervet i Roskilde. Projektet har indgået en foreløbig aftale med en
konsulent om at gennemføre projektet.
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Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter
Lederuddannelse:
uddannelsesforløb for
ledere hos aktørerne –
fokus på service,
oplevelser og
forandringsledelse
Medarbejderuddannelse:
uddannelsesforløb for
medarbejdere hos
aktørerne – fokus på
service, adfærd,
kundedialog mv.
Erfaringsudveksling:
Workshop – aktører i
Region Sjælland

Resultater

Effekter på kort og på
langt sigt
Effekter på kort sigt:
Etape 1
50 virksomheder
deltager i
uddannelsesforløb
• 50 ledere i
lederforløb
• 250 medarbejdere i
forløb

100 virksomheder
deltager i projektet
• 50 ledere
• 250
medarbejdere

Etape 2
50 virksomheder
deltager i
uddannelsesforløb
• 50 ledere i
lederforløb
• 250 medarbejdere i
forløb

50 aktører i Region
Sjælland deltager i
erfaringsopsamling

50 (minimum)
aktører i Region
Sjælland deltager i
workshop halvvejs i
projekt
100 virksomheder
modtager mystery
shopping besøg ved
start og slut af hver
etape
Effekter på langt
sigt:
Omsætning pr.
medarbejder +10%
• Fald i
medarbejderfravær
med 20%
• Besøgstal hos
turistattraktioner
+15%
• Revideret
forretningsstrategi rullende 12 måneder
• Aktører i Region
Sjælland sparer +30%
på lignende
uddannelsesforløb
som følge af
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erfaringsudvekslingen
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Projektets finansiering
Medfinansiering via
Regionsrådet
Medfinansiering via
Vækstforum
Medfinansiering Mål 2
midler
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

1.490.000 kr.

50%

1.490.000 kr.
2.990.000 kr.

50%

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at projektet kun i meget begrænset
omgang bidrager til at opfylde målene i REVUS. Dels kommer projektet
udelukkende til at køre i Roskilde og har dermed en meget begrænset
geografisk udbredelse, dels er turisme ikke et indsatsområde i REVUS og dels
indeholder projektet ikke aktiviteter, der giver deltagerne kompetencegivende
uddannelse.
Hertil kommer, at administrationen gennem en længere periode har arbejdet
med et nationalt projekt, hvortil der skal søges socialfondsmidler. Det er
administrationens vurdering, at dette projekt vil kunne gennemføres med
samme effekt i et nationalt projekt. Det forventes, at det nationale projekt
forlægges Vækstforum på møde inden sommeren 2015.
På denne baggrund anbefaler administrationen, at der indledes en dialog
mellem aktørerne bag det nationale projekt og Erhvervsforum Roskilde,
således at muligheden for at gennemføre lignende projektaktiviteter under det
nationale projekt bliver styrket. Ansøgningen er efter aftale med
Erhvervsforum Roskilde sendt til aktørerne bag det nationale projekt, som
Region Syddanmark har taget initiativ til.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Der ikke ydes tilskud til ”Erhvervsforum Roskilde” til projekt
”Værtensmestrene”.
2. De foreslåede aktiviteter forsøges indarbejdet i et nationalt projekt om
kompetence på turismeområdet, således at Erhvervsforum Roskilde
bliver deltager i det nationale projekt.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 13:
- ansøgning_værtensmestrene
- effektskema_værtensmestrene
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14. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2289008

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2014 og 2015 vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU´s
strukturfondsmidler (programperiode 2007-2013 og 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 dagsordens punkter for
uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter.
Vækstforums samlede økonomi 2014 og 2015
Danske kroner
Regionale
Regionale
Mål 2
Mål 2
erhvervserhvervsRegionalSocialfonden
udviklingsudviklingsfonden
2014-2020
midler
midler
2014-2020
2014
2015
Budgetramme
69.500.000
62.500.000
242.970.005
253.530.529
(inkl. øremærkede midler +
tilbageløb)
Hidtidige
57.350.000
5.032.464
0
9.252.500
bevillinger
Indstillinger til
10.150.000
30.684.000
20.348.800
0
mødet
08.12.2014
Reserverede
2.000.000
3.150.000
0
0
midler
Ikke
0
23.633.536 222.621.205
244.278.029
disponeret
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.).
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014 og 2015.
Regionsrådet har afsat 62,5 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2014.
Herudover har Regionsrådet medio 2014 givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr.,
så rammen når op på 66,5 mio. kr. Desuden er der et tilbageløb på tidligere
afsluttede projekter, som er opgjort til 3 mio. kr.
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Der er bevilget 25 mio. kr. til Vækstaftaler i 2014 og reserveret midler for 2015
og 2016. Derudover er der bevilget midler til en række andre aktiviteter i 2014
og 2015, jf. vedlagte bilag.
I Regionsrådets budget 2014 afsættes 2 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne
til sundhedsinnovation. Midlerne udmøntes administrativt.
Der indstilles i alt 10,15 mio. kr. på dette møde af 2014-midlerne, således at
rammen går i nul. De tidligere reserverede midler til innovationsnetværk på
3,15 mio. kr. reserveres på 2015-rammen, således at 2014-rammen kan
udnyttes i faktiske bevillinger. Der indstilles i alt 30,7 mio. kr. af 2015midlerne.
Hermed er rammen for 2014 brugt, mens der er 23,6 mio. kr. af 2015midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret.
Medlemskaber
I indstillet beløb for 2015 indgår det årlige medlemskab af RegLab og Connect
Denmark. RegLab er en forening med medlemmer fra regioner,
interesseorganisationer og ministerier mv. som via medlemsbidrag og
øremærkede bidrag gennemfører en række analyser og seminarer om
erhvervsudvikling. Medlemskab for 2015 koster 150.000 kr.
Connect Denmark er en sponsorbaseret forening, som via forskellige
aktiviteter hjælper virksomheder med at teste forretningsideer og skabe
kontakter til samarbejdspartnere og investorer mv. Platinsponsorat for 2015
koster 175.000 kr. Der vil i 2015 blive set nærmere på, hvordan Connect
Denmark bedst kan understøtte Vækstforums indsats.
Mål 2 midler 2007-2013 – opgørelse af ikke forbrugte midler.
Der er i de danske Mål 2-programmer i strukturfondsperioden 2007-2013
afsat 267.634.202 kr. under Regionalfonden og 267.634.202 kr. under
Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Som orienteret om i Vækstforum møder i 2014, har Overvågnings-udvalget for
Mål 2 tidligere besluttet, at alle Mål 2-programmers midler løbende skal være
disponeret. I modsat fald samles udisponerede tilskudsmidler i en central
pulje. Med baggrund i de samlede indstiller og forbrug fra Vækstforaerne blev
der på nuværende tidspunkt ikke tale om en central pulje.
Der aflægges i større og større omfang slutregnskaber for de tidligere
igangsatte projekter. På Vækstforums tidligere møder blev der givet
administrationen bemyndigelse til at omfordele tilbageførte midler på begge
fondsområder – programperiode 2007-2013 - til igangværende projekter og
indstille nye projekter til tilsagn med baggrund i ovennævnte deadline.
Da der erfaringsmæssigt fortsat vil blive tale om større eller mindre
”tilbageløbs-midler”/ikke forbrugte tilskud vedrørende programperioden
2007-2013, anbefales fortsat, at administrationen fortsat er bemyndiget til at
omfordele og øge tidligere bevilgede EU-tilskud til godkendte projekter og
eventuelt indstille nye projekter til Erhvervsstyrelsen til tilsagn, således at flest
mulige tilskudsmidler fastholdes/tiltrækkes i regionen til gavn for
erhvervsudviklings-aktiviteterne.
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Af den samlede ramme for Regionalfonden på 267.634.202 kr. er der p.t. ikke
forbrugte midler på ca. 1.100.000 kr. Af rammen for Socialfonden på
267.634.202 kr. er der tilsvarende ca. 100.000 kr. i ikke forbrugte midler.
Administrationen arbejder løbende på at få aktiveret de ikke forbrugte midler
og er i kontakt med flere potentielle projekter/aktører, der via igangværende
og tidligere godkendte projekter har størst muligt vækst og beskæftigelses
effekt i relation til Vækstforums strategi for 2014 og den kommende Regionale
Vækst- og udviklingsstrategi for 2015-2018.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 14:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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15. Gensidig orientring
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2289010

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Sagen benyttes til orientering blandt medlemmerne samt fra sekretariatet.
Fehmarn Belt Days 2014:
Fehmarn Belt Days blev afholdt den 30. september til 2. oktober i København.
Formålet med arrangementet var at skabe opmærksomhed omkring
uviklingspotentialerne i forbindelse med den kommende faste forbindelse over
Femern Bælt.
Region Sjælland indgik i flere sammenhænge i arrangementet. Eksempelvis
var regionen part i STRING-konferencen om grøn vækst og i Femern Bælt
Komiteens konference om unge og turisme i Femern Bælt regionen. Ligeledes
var regionen vært for afslutningskonferencen for projektet Green STRING
Corridor om virksomheders muligheder i forhold til grøn transport. Endvidere
medvirkede regionen ved aktiviteter om EU's Interregprogrammer samt
muligheder i forhold til innovation omkring Femern bælt.
Samlet set bidrog aktiviteterne til at synliggøre Region Sjællands engagement
omkring Femern Bælt. Arrangementet var en videreførelse af et lignende
initiativ i 2012 i Hamborg og der skal senere træffes beslutning om et
tilsvarende arrangement i 2016.
Orientering om Quickstart
Som et led i Quickstart, som har fokus på at udnytte de store
anlægsinvesteringer til at styrke uddannelsesniveauet og beskæftigelsen,
arbejdes der pt. på tre projektansøgninger, som forventes forelagt Vækstforum
i foråret 2015. Det drejer sig om:

•

•
•

Et virksomhedsrettet projekt, hvor fokus er på at udvikle bygge- og
anlægsvirksomhederne i Region Sjælland
Etablering af Håndværkerakademi i VEU center regi
Praktikpladsindsats i samarbejde med praktikpladsenheden i
Hovedstaden, hvor vi skal sikre lærlinge og koordinere delpraktikker til
de store byggerier i hele Østdanmark.

Regionsrådet har afsat midler til en projektleder på Quickstart, som skal
koordinere mellem beskæftigelses-, uddannelses- og vækstområdet samt sikre
fremdrift i projektet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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16. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2289011
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