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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3490490

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

Brevid: 3473980

Resume
Vækstforum Sjælland skal konstitueres, herunder skal der fastlægges en
forretningsorden.
Sagsfremstilling
Regionsrådet har 8. januar 2018 og 5. marts 2018 udpeget medlemmer til
Vækstforum Sjælland 2018-2021. Udpegningerne er sket på baggrund af
indstillinger fra kommuner, erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedets
parter og i henhold til sammensætningen beskrevet i Lov om erhvervsfremme:






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

Vækstforum skal drøfte valg af formand, idet Vækstforums formand udpeges
af Regionsrådet efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.
Udpegningen af Vækstforums formand forventes at ske på Regionsrådets
møde d. 23. april 2018.
Vækstforum skal vælge en næstformand blandt sine medlemmer.
Næstformanden varetager formandens opgaver i tilfælde af formandens
forfald.
Der er vedlagt udkast til forretningsorden for Vækstforum.
Forretningsordenen er styrende for Vækstforums arbejde og er vedlagt i
udkast. I forhold til den hidtidige forretningsorden er der tilføjet:



Et afsnit om etablering af et formandskab (se sag nr. 3 i denne
dagsorden)
Et afsnit om Forberedelsessekretariatet, hvoraf det fremgår, at der til
at bistå Vækstforum med forberedelse og opfølgning på møderne
nedsættes et Forberedelsessekretariat, der sammensættes på
administrativt niveau af parterne bag Vækstforum bestående af: To
repræsentanter for regionen, to repræsentanter for kommunerne, to
repræsentanter fra erhvervslivet, to repræsentanter for uddannelsesog videninstitutionerne og to repræsentanter fra arbejdsmarkedets
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parter. Formanden for Forberedelsessekretariatet repræsenterer
regionen. Det er parterne selv, der afgør, hvem der skal repræsentere
dem i Forberedelsessekretariatet. Parterne meddeler
vækstforumsekretariat, hvem de udpeger.
Habilitetsreglerne er opdateret

Endvidere er der vedlagt liste over Vækstforum Sjælland.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Valg af formand drøftes.
2. Vækstforum vælger en næstformand blandt sine medlemmer.
3. Forretningsorden godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 2:
- Forslag til Forretningsorden
- Vækstforum Sjælland
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3. Formandskab
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3474612

Resume
Det forslås, at der etableres et formandskab til Vækstforum Sjælland
bestående af en repræsentant fra hver af de fem parter i Vækstforum:
Arbejdsmarkedets parter, kommuner, region, viden- og
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Formanden for Vækstforum indgår
som det ene medlem af formandskabet. Perioden for formandskabet er 20182021 således, at det følger Vækstforums periode.
Sagsfremstilling
For at sikre at Vækstforum kan spille mere agilt ind i aktuelle politiske
debatter, foreslås det, at der etableres et formandskab til Vækstforum. Et
formandskab vil give mulighed for at diskutere og afstemme de politiske
positioner tidligt og herigennem muliggøre, at Vækstforum kan spille en mere
aktiv rolle i relation til den vækstpolitiske dagsorden og debat.
Det forslås konkret, at et formandskab skal være med til at kvalificere
Vækstforums strategiske drøftelser.
Det foreslås også, at et formandskab skal kunne afgøre tilskudssager i mindre
sager, hvor projektet kræver en hurtig igangsættelse. Et eksempel på, hvor
formandskabet vil kunne træffe beslutning, er i forhold til puljen for kortere
vækstindsatser omtalt i sag nr. 4 på denne dagsorden.
Endvidere kan et formandskab være med til at sikre synlighed om Vækstforum
og Vækstforums arbejde. Det kunne eksempelvis være via citater fra
medlemmerne af formandskabet i forbindelser med pressemeddelelser
omkring aktuelle debatter.
Der lægges op til en klar arbejdsdeling mellem forberedelsessekretariatet,
formandskabet og Vækstforums. Forberedelsessekretariatet skal som hidtil
forberede dagsordenen til Vækstforum, og er dem, der indstiller til
Vækstforum. Formandskabet skal være med til at tematisere Vækstforums
møder omkring aktuelle emner, komme med forslag på oplægsholdere til
Vækstforums møder og være med til at synliggøre Vækstforum mellem
møderne. Vækstforum afgør sagerne, og det er her, at de strategiske/politiske
dialoger på tværs af parterne foregår.
Formandskabet sammensættes af fem personer, som repræsenterer de parter,
der sidder i Vækstforum: Arbejdsmarkedets parter, kommuner, region, videnog uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Formanden for Vækstforum
indgår som det ene medlem af formandskabet.
Perioden for formandskabet er fra 2018-2021 og evalueres efter de første 2 år.
Udgangspunktet er, at Formandskabet mødes fire gange om året. Møderne vil
blive tilrettelagt mellem Vækstforums ordinære møder.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Der etableres et formandskab til Vækstforum Sjælland.
2. Der udpeges fem medlemmer til et formandskab repræsenterende hhv.
arbejdsmarkedets parter, kommuner, region, viden- og
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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4. Forsøgsordning i 2018 med pulje til kortere
vækstindsatser
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3480693

Resume
For at imødegå behovet for at kunne igangsætte hurtige og mindre projekter,
foreslås det, at der som et forsøg i 2018 oprettes en pulje til kortere
vækstindsatser og mindre for-projekter, der efterfølgende kan videreføres i
større strategiske indsatser med støtte fra andre midler eksempelvis EU's
strukturfonde.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland har i de seneste år fokuseret på større og
sammenhængende indsatser med et strategisk ophæng. Det har skabt
resultater og vil også fremadrettet være den foretrukne tilgang.
Imidlertid er en af anbefalingerne fra det hidtidige Vækstforum, at der også
skal være plads til hurtige og mindre projekter, der bruges til akutte
udfordringer eller til at udvikle nye initiativer og aktiviteter, før de
implementeres som større strategiske og sammenhængende indsatser. Derfor
foreslås det, at der i 2018 afsættes en reservation på 2 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler til tilskud til sådanne indsatser.
I Region Sjælland er det en stor udfordring at få EU strukturfondsmidler ud og
arbejde i regionen. Samtidig har store strategiske indsatser vist sig svære at
igangsætte for mindre regionale operatører. Puljen skal derfor være med til at
øge brugen af EU's strukturfonde samt understøtte anbefalingerne til den nye
ReVUS omkring brugen af ”Pop-Up indsatser”. Den skal samtidig kunne
understøtte mindre regionale operatører i deres kapacitetsopbygning til at
varetage større strategiske indsatser.
Eksempler på nye initiativer kunne være korte forløb, hvor der eksempelvis
arbejdes med at udvikle forløb, som kan styrke innovationen i
virksomhederne. Der vil også kunne søges støtte til for-projekter, der afdækker
potentialer og kapacitet hos virksomheder og myndigheder til udvikling af
løsninger og produkter målrettet ReVUS målsætningerne.
Endvidere foreslås det, at puljen målrettes aktiviteter og initiativer, der
adresserer et særligt potentiale eller udfordring, som andre igangværende
erhvervsaktiviteter ikke håndterer.
Et projekt kan få tilskud på op til 0,5 mio. kr. fra puljen.
Tilskud fra puljen afgives på baggrund af konkrete ansøgninger, der løbende
kan indstilles af Vækstforum eller Vækstforums formandskab til godkendelse i
Regionsrådet. Første frist til puljen er 1. maj 2018.
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Det foreslås, at puljen evalueres ultimo 2018. Resultatet af evalueringen
forelægges på Vækstforums første møde i 2019.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Der reserveres 2 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2018 til tilskud til kortere vækstindsatser.
2. At Vækstforums formandskab på vegne af Vækstforum kan træffe
beslutning om ansøgninger til puljen for kortere vækstindsatser, skal
indstilles til tilskud i Regionsrådet.
3. At der gennemføres en evaluering af puljen ultimo 2018.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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5. Vækstforums udpegninger til diverse
organisationer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3473993

Resume
Vækstforum foretager i henhold til lovgivning indstilling om og/eller
udpegning af medlemmer til en række udvalg og organisationer. Derudover
skal Vækstforum godkende udpegning af regionsrådsmedlemmer til
erhvervsfremmeorganisationer. Endelig kan Vækstforum udpege
repræsentanter til organisationer, som anmoder herom.
Sagsfremstilling
Vækstforum har i henhold til lovgivning mv. en rolle ved udpegning af
repræsentanter til forskellige udvalg og organisationer.
I forbindelse med nedsættelsen af et nyt Vækstforum, skal der foretages nyeller genudpegning til en række udvalg og organisationer.
Vækstforums udpegninger:
Vækstforum skal udpege medlemmer til Væksthus Sjællands bestyrelse og en
observatør til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).
Væksthus Sjælland
Væksthus Sjælland er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at vejlede
vækstiværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.
Af Væksthus Sjællands vedtægter fremgår det, at ”2 medlemmer udpeges af
Vækstforum Sjælland”. Heraf mindst 1 erhvervsrepræsentant, der skal være
aktivt erhvervsdrivende”. Herudover skal Vækstforum udpege en observatør til
Væksthus Sjællands bestyrelse.
Gensidig observatørpost i det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR)
I henhold til erhvervsfremmeloven beslutter Vækstfora og de regionale
arbejdsmarkedsråd, om de ønsker at have gensidige observatører på de to
udvalgs møder. Vækstforum og RAR har hidtil ønsket gensidig repræsentation.
RAR udpeges senere i foråret og forventes på sit konstituerende møde at træffe
beslutning vedr. gensidige observatørposter. Administrationen anbefaler, at
Vækstforum udpeger en observatør til RAR, og anmoder RAR om at udpege en
observatør til Vækstforum i forventning om, at RAR træffer lignende
beslutning på sit konstituerende møde.
Udpegninger sammen med Regionsrådet:
Regionsrådet har foretaget udpegninger til fem Lokale Aktionsgrupper
under Landdistriktsprogrammet. Disse udpegninger skal tiltrædes af
Vækstforum.
LAG - Lokale Aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet
Regionsrådet og Vækstforum udpeger medlemmer af LAG’er i forening.
Dannelsen af Lokale aktionsgrupper (LAG’er) muliggøres via EU’s
landdistriktsprogram (2014-2020), der har som ambition at forbedre
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levevilkårene ved at styrke de sociale, økonomiske og miljømæssige betingelser
for livet på landet. I programperioden 2014-20 blev der på landsplan nedsat
26 LAG’er, hvoraf de 5 er i Region Sjælland.
Regionsrådet har d. 5. marts 2018 udpeget følgende medlemmer:
Regionsrådsmedlem Flemming Damgaard Larsen til LAG MidtNordvestsjælland.
Regionsrådsmedlem John Fobian Madsen til Landsudvikling Slagelse.
Regionsrådsmedlem Jørgen Holst til LAG Sydsjælland.
Regionsrådsmedlem Lene Madsen Milner Udvikling Stevns.
Regionsrådsmedlem Jorun Bech LAG Lolland-Falster.
Regionsrådets udpegning skal tiltrædes af Vækstforum.
Vækstforums indstillinger:
Vækstforum skal indstilles medlemmer til Danmarks Vækstråd samt til
Interreg 5A.
Danmarks Vækstråd
I henhold til erhvervsfremmeloven indgår formændene for de regionale
vækstfora som medlemmer i Danmarks Vækstråd. Vækstforum Sjælland skal
indstille til Økonomi- og Erhvervsministeren, at Vækstforums formand bliver
medlem af Danmarks Vækstråd. Meddelelse til Økonomi- og
Erhvervsministeriet gives, når formanden for Vækstforum er udpeget af
Regionsrådet. Endvidere skal der indstilles en suppleant, der kan deltage i
Danmark Vækstråds møder i de tilfælde, vækstforumformanden har forfald.
Interreg 5A
Ifølge bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse
med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den
Europæiske Socialfond udpeger de danske regioner, omfattet af
Interregprogrammet, de danske medlemmer af Overvågnings- og
Styringsudvalget.
I henhold til Ligestillingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem
indstilles både en kvinde og en mand. Ved indstilling af to medlemmer er det
tilstrækkeligt at indstille en mand og en kvinde som medlem og en mand og en
kvinde som suppleant i Interreg-udvalget. Myndigheden eller organisationen
kan fravige bestemmelsen, hvis der forelægger særlige grunde. I så fald skal
begrundelsen herfor samtidigt angives.
På den baggrund foretager Vækstforum indstillinger til nedenstående
programmer:
Deutschland-Danmark
Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet af to medlemmer og to
suppleanter til Interreg-udvalget for Deutschland-Danmark programmet.
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South Baltic programmet
Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet af ét medlem og én
suppleant til overvågningsudvalget for South Baltic programmet.
Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet
Vækstforum skal foretage indstilling til Regionsrådet af ét medlem og én
suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund.
Udpegninger foretaget via Regionsrådet:
Regionsrådet har foretaget udpegninger til bestyrelsen for CAT Fonden og
CAPNOVA Invest Zealand. Udpegningerne skal godkendes af Vækstforum.
I henhold til Lov om erhvervsfremme § 9, stk. 5 skal Vækstforum godkende
udpegning af regionsrådsmedlemmer til organisationer, der udfører
erhvervsudviklingsaktiviteter. Følgende vilkår gælder:
”De erhvervsudviklingsaktiviteter, der er nævnt i stk.1, skal iværksættes i regi
af selvstændige juridiske enheder. Vækstfora kan godkende, at
regionsrådsmedlemmer deltager i bestyrelser for de selvstændige juridiske
enheder, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Den selvstændige juridiske enhed skal have erhvervsfremme som
væsentligste aktivitet.
2) Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen.
3) Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå en dominerende indflydelse i
den selvstændige juridiske enhed”.
Bestyrelsen for CAT Fonden
Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021 vælge 1
medlem til bestyrelsen for CAT Fonden.
Regionsrådet har d. 8. januar 2018 udpeget regionsrådsmedlem Evan
Lynnerup.
Administrationen vurderer, at lovens betingelser er opfyldt.
CAPNOVA Invest Zealand
Selskabet har en bestyrelse på tre personer, hvor Regionen/Vækstforum kan
udpege den ene.
Regionsrådet har d. 18. januar 2018 udpeget regionsrådsmedlem Peter
Jacobsen.
Administrationen vurderer, at lovens betingelser er opfyldt.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
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1. Der udpeges to medlemmer til bestyrelsen for Væksthus Sjælland samt
en observatør.
2. Der udpeges en observatør til deltagelse på det regionale
arbejdsmarkedsråds møder, og det regionale arbejdsmarkedsråd
anmodes om at udpege en observatør til deltagelse på Vækstforums
møder.
3. Regionsrådets udpegninger til LAG tiltrædes.
4. Økonomi- og Erhvervsministeriet orienteres, når Vækstforums
formand er udpeget med henblik på, at formanden indgår i Danmarks
Vækstråd og, at der indstilles en suppleant til Danmarks Vækstråd.
5. Der indstilles en kvinde og en mand som medlem og en kvinde og en
mand som suppleant til Interreg-udvalget for Deutschland-Danmark
programmet.
6. Der indstilles en kvinde og en mand som medlem og en kvinde og en
mand som suppleant til overvågningsudvalget for South Baltic
programmet.
7. Der indstilles en kvinde og en mand som medlem og en kvinde og en
mand som suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund.
8. Regionsrådets udpegning af Evan Lynnerup til bestyrelsen for CAT
Fonden godkendes.
9. Regionsrådets udpegning af Peter Jacobsen til bestyrelsen for
CAPNOVA Invest Zealand godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
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7. Fusion af EU-kontorer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3474725

Resume
Vækstforum orienteres om arbejdet for en forventet fusion mellem Region
Sjællands og Region Hovedstadens EU-kontorer. Vækstforum skal i løbet af
efteråret 2018 udpege et medlem til bestyrelsen for det fælles EU-kontor.
Sagsfremstilling
Ejerkredsene bag Region Sjællands EU-kontor ZealandDenmark og Region
Hovedstadens EU-kontor Copenhagen EU-Office står bag en politisk aftale fra
den 14. august 2017 om, at de to kontorer skal fusionerer pr. 1. januar 2019.
Hvilket imidlertid kræver, at der inden den 1. juni 2018 opnås enighed om det
økonomiske grundlag for det nye kontor.
Parterne bag de to EU-kontorer ønsker at drive det fælles EU-kontor under
navnet Greater Copenhagen EU-Office.
De to EU-kontorer er pt. samlokaliseret i Bruxelles, og der er etableret en
fælles ledelse.
EU-kontorernes overordnede fokus er, at:
 Hjemtage EU-midler til medlemmerne og styrke medlemmernes
muligheder for forskning og innovation
 Fremme medlemskredsens, viden, ageren og netværk i EU
 Øge interessevaretagelsen for medlemskredsen med henblik på at opnå
indflydelse på EU’s strategier programmer
 Bidrage til, at medlemskredsen og Greater Copenhagen får en stærk,
fælles international profil og synlighed i EU
Et fælles kontor i Bruxelles vil repræsentere 2,6 mio. indbyggere, 2 regioner,
46 kommuner og 4 universiteter. Dermed vil Region Sjælland og Region
Hovedstaden stå stærkt i forhold til at positionere vores aktører som attraktive
samarbejdspartnere i EU-projekter. Det kan fx være inden for
velfærdsområderne, innovation og vækst samt forskning og uddannelse.
Et fælles kontor vil kunne tilbyde en mere specialiseret rådgivning for
kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. For den sjællandske
geografi betyder en fusion blandt andet, at regionens aktører kan få adgang til
specialkompetencer inden for programmer som fx Horizon2020 og Interreg
samt få styrket vejledningen for regionens virksomheder om de
erhvervsrettede EU-puljer. Det forventes, at hjemtaget fra EU’s puljer kan øges
for de sjællandske aktører ved en sammenlægning.
Det videre forløb
Det videre arbejde med fusionen ledes af en sammenlægningsstyregruppe med
deltagelse af Region Sjælland og Region Hovedstaden, KKR Sjælland og KKR
Hovedstaden samt universiteterne: DTU og RUC.
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I forbindelse med fusionen etableres en bestyrelse for det fælles kontor.
Vækstforum Sjælland skal i efteråret 2018 udpege en repræsentant fra
erhvervslivet til bestyrelsen.
Forslag til vedtægter for Greater Copenhagen EU-Office er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 7:
- Forslag til vedtægter for Greater Copenhagen EU-Office, oktober 2017
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8. Mødeplan 2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3473995

Resume
Der fremlægges forslag til mødeplan for 2018.
Sagsfremstilling
Der foreslås følgende forslag til mødeplan for 2018:
Dato
14. marts
22.-23. maj
20. juni
11. september
28. november

Tid
17.00-19.00 med efterfølgende
middag
Døgnseminar og Vækstforum møde
10.00-12.00 ekstraordinært møde
14.00-17.00
14.00-17.00

Vækstforum afholder kombineret møde og døgnseminar d. 22.- 23. maj 2018.
Formålet med døgnseminariet er at give en introduktion til Vækstforums
arbejde samt at give rum til at arbejde med vækst- og udviklingsstrategien og
fastlægge Vækstforums arbejdsform.
Døgnseminariet afholdes fra kl. 14. d. 22. maj til kl. 12 d. 23. maj med
efterfølgende frokost.
For at give plads til eventuelle temamøder fastsættes Vækstforums møder i 2.
halvdel af 2018 til at vare tre timer.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at mødeplanen for 2018 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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9. Drøftelse af ny regional vækst og
udviklingsstrategi 2019 – 2022
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3479144

Resume
I løbet af 2018 skal der udarbejdes en regional vækst- og udviklingsstrategi.
Strategien skal tegne visionen for Region Sjællands vækst og udvikling og
danne grundlag for de indsatser, der gennemføres fra 2019 til 2022.
Vækstforum orienteres om processen for strategiarbejdet, og der lægges op
til, at Vækstforum drøfter indholdet i strategien.
Sagsfremstilling
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2019 til 2022 (ReVUS) skal
danne grundlag for de næste fire års prioriteringer, som Vækstforum og
Regionsrådet ønsker at fokusere på sammen med kommuner, virksomheder,
forsknings- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter mv.
Strategien skal tage udgangspunkt i de regionale rammevilkår og
erhvervsspecialiseringer samt overvåge de regionale og lokale vækstvilkår,
herunder den erhvervsmæssige udvikling i regionens yderområder.
ReVUS tager udgangspunkt i erfaringer og anbefalinger fra det forrige
Vækstforum og Regionsråd. Derudover inddrages der viden om potentialer og
udfordringer for vækst og udvikling i Region Sjælland og Greater Copenhagen.
Strategien er samtidig rammen for udmøntningen af de regionale
udviklingsmidler og EU’s strukturfondsmidler, hvilket samlet udgør ca. 150
mio. kr. årligt.
Vækstforum vil på deres døgnseminar d. 22.-23. maj 2018 få mulighed for at
drøfte ReVUS mere indgående. Ligesom Regionsrådet vil drøfte ReVUS
indgående på deres temaseminar i april 2018.
På baggrund af de politiske drøftelser og bidrag fra nøgleaktører formuleres et
udkast til ReVUS, der behandles i Vækstforum og Regionsrådet i juni 2017.
Der er lagt op til en åben proces, hvor interessenter inddrages i udarbejdelsen
for at sikre ejerskab til ReVUS, og der indhentes relevante bidrag til strategien
fra vigtige samarbejdspartnere og aftagere af de regionale tilbud i Region
Sjælland og Greater Copenhagen.
Høringsudkastet af ReVUS behandles på Vækstforums møde d. 11. september
og i Regionsrådet d. 24 september 2018. Høringsudkastet af ReVUS sendes
dernæst i offentlig høring i september måned og otte uger frem. Det er også i
denne periode, at Danmarks Vækstråd får til opgave at udtale sig som
høringspart om Vækstforums bidrag til strategien.
En nærmere beskrivelse af procesplanen for udarbejdelse af strategien er
vedlagt.
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Politiske anbefalinger fra det forrige Vækstforum og Regionsråd
Det forrige Vækstforum og Regionsråd har udarbejdet et sæt anbefalinger til
den kommende ReVUS.
Det anbefales, at der fortsat satses på få og større indsatser gerne på tværs af
brancher og sektorer samt med afsæt i virksomhedernes efterspørgsel. Der
skal sikres gode rammebetingelser for virksomhederne, og der bør særligt
fokuseres på de tværgående hovedudfordringer inden for kvalificeret
arbejdskraft, produktivitet og digital infrastruktur. Ligesom eksport,
innovation og turisme bør prioriteres.
Udviklingen af erhvervsmæssige specialiseringer og vækstområder bør ske i
stærke og forpligtende partnerskaber. Der skal være tæt sammenhæng til
Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på fælles initiativer på
områder, hvor det giver større effekt. Anbefalingerne er vedlagt.
Bidrag fra Region Sjællands administrative samarbejdspartnere
Administrationen har d. 7 februar 2018 afholdt et udviklingsseminar sammen
med 50 administrative samarbejdspartnere fra kommuner, virksomheder,
erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og
arbejdsmarkedets parter. Seminaret blev afholdt for at indhente relevante
bidrag til strategien fra vigtige samarbejdspartnere og aftagere af de regionale
tilbud i Region Sjælland og Greater Copenhagen. En opsamling er vedlagt.
Vækstforums første drøftelse af ReVUS 2019-22
Administrationen foreslår endvidere, at følgende temaer indgår i drøftelserne
og udviklingen af strategien:
1. Styrket konkurrencekraft og vækst hos virksomhederne
Temaet danner ramme for udvikling af effektive og fokuserede tilbud til
regionens virksomheder, der styrker deres konkurrencekraft og vækst, bl.a.
med fokus på innovation, digitalisering, cirkulær økonomi og turisme.
Erhvervsindsatserne kan gå på tværs af brancher, være relevante for både
store og små virksomheder og målrettes de særlige nicher og
erhvervsspecialiseringer, der er i regionen.
2. Vækstområder driver regionens udvikling fremad
Temaet vækstområder kan være en strategisk prioritet, der samler private
virksomheder og offentlige aktører om udviklingen af fremtidige
vækstmotorer i regionen. De prioriterede vækstområder kan både være
eksisterende eller nye geografiske erhvervsspecialiseringer, der har
potentiale til at skabe betydelig vækst i regionen. Konkrete forslag til
vækstområder er Nordvestsjællands industridistrikt med verdensledende
virksomheder inden for medico og bioteknologisk produktion. Et andet
eksempel er Femern-korridoren, der kan blive løftestang for logistik, lager
og transportvirksomheder mellem de to vækstmetropoler, København og
Hamborg.
3. Klar til fremtidens arbejdsmarked
Virksomhederne har brug for dygtige medarbejdere, der kan skabe vækst
og velstand også om 5, 10 og 15 år. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er
en højaktuel udfordring, der skal adresseres både regionalt og nationalt. Vi
har et integreret arbejdsmarked i Østdanmark og den nye strategi skal
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sikre, at regionens borgere har de rette kompetencer til fremtidens job. Der
kan fokuseres på at sikre attraktive og tilgængelige uddannelsestilbud både
til unge under uddannelse, til ledige og ufaglærte og til efter- og
videreuddannelse af de eksisterende medarbejdere i virksomhederne.
4. Den sammenhængende region – digital og fysisk infrastruktur
Under temaet kan der arbejdes med at styrke sammenhængen i regionen
og skabe de bedste vilkår for at bo, arbejde og drive virksomhed i hele
regionen. Den nye strategi kan blandt andet fokusere på at skabe god
digital og fysisk infrastruktur i hele regionen. Man kan sikre nye
mobilitetsløsninger, der gør det let at bo, pendle og arbejde i regionen og
som passer til fremtidens behov.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter indholdet i den
Regionale Vækst og Udviklingsstrategi 2019 - 2022.
Sagen afgøres af Vækstforum.
Bilag til punkt nr. 9:
- Proces for udarbejdelse af ReVUS 2019-2022
- Anbefalinger til ReVUS 2019-2022
- Opsamling fra workshop for involvering af samarbejdspartnere
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10. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3484154

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for 2018
vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU´s strukturfondsmidler
(programperiode 2014-2020).
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som
tidligere er bevilget, og som er indstillet til godkendelse på dette møde.
Opgørelsen omfatter de regionale erhvervsudviklingsmidler, som indstilles af
Vækstforum og bevilges af Regionsrådet, og EU-midler, som indstilles af
Vækstforum og bevilges af Erhvervsstyrelsen. Opgørelsen over den europæiske
strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder: Socialfonden og
Regionalfonden.
Vækstforums samlede økonomi 2018
Danske kroner

Regionale
erhvervsudviklingsmidler
2018

Mål 2
Regionalfonden
2014-2020

Mål 2
Socialfonden
2014-2020

Budgetramme

72.000.000

245.003.715

253.530.529

Hidtidige bevillinger
og reservationer

52.000.000

139.810.416

140.622.193

Indstillinger til mødet
den 14. marts 2018

2.000.000

2.895.759

0

20.000.000

105.193.299

112.908.336

Ikke disponeret

Strukturfondsmidler 2014-2020
Vækstforum Sjællands godkendte på deres møde den 11. september 2017, at
der blev bevilges 2.000.000,- kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og
indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges et tilskud fra Regionalfonden på
8.935.514,00 kr. til Danmarks Tekniske Universitet (DTU Diplom) til projektet
”Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region
Sjælland”.
Vækstforum Sjælland godkendte i samme møde, at administrationen fortsatte
sin dialog med DTU blandt andet vedrørende projektets aktiviteter og
effektkæde, idet der efter aftale alene var modtaget et udkast til endelig
ansøgning.
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Den endelige ansøgning er nu modtaget. Heraf fremgår det, at der er sket en
opjustering af aktiviteter og effekter samt, hvorfor det samlede budget er øget.
Dette har bevirket, at administrationen anbefaler, at der gives et samlet EUtilskud fra Regionalfonden på i alt 11.831.109,00 kr., svarende til en
tillægsbevilling på 2.895.759,00 kr. Bevillingen fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler er uændret.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges et EU-tilskud på
2.895.759,00 kr. til Danmarks Tekniske Universitet til projekt:
Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region
Sjælland.
2. Orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
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11. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3467956

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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12. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3467958
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