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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

2.

at formandskabet godkender dagsordenen.

Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den
30. august 2011

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet i formandskabet den 30. august 2011.

Bilag
Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 30. august 2011.

3.

Udpegning af medlem til Vækstforums formandskab og orientering
om nyt medlem af Vækstforum

Sagsfremstilling
Kommunekontaktrådet Syddanmark har efter Jan Boyes dødsfald udpeget Grethe Justesen(C), kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune som nyt medlem af Syddansk Vækstforum.
Jan Boye var desuden medlem af Vækstforums formandskab, og derfor skal Vækstforum jf. forretningsordenen udpege et nyt medlem til formandskabet.
I henhold til Vækstforums forretningsorden §2 stk. 2 etableres et formandskab til at bistå formanden med
forberedelse og opfølgning på møderne i Vækstforum. Formandskabet skal vælges blandt medlemmerne af
Vækstforum og sammensættes således: En repræsentant for regionsrådet, en repræsentant for kommunerne, en repræsentant for organisationerne og en repræsentant fra vidensinstitutionerne. Formanden indgår
som det ene medlem af formandskabet.
Vækstforum skal således udpege et nyt medlem til Vækstforums formandskab, der skal repræsentere kommunerne.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum udpeger et nyt medlem af Vækstforums formandskab, og tager orienteringen om det nye medlem af Vækstforum til efterretning.

Bilag
Bilag 3 – Vækstforums forretningsorden.

4.

Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

Sagsfremstilling
På mødet i Vækstforum den 20. september 2011godkendte Vækstforum udkast til erhvervsudviklingsstrategi
2012-20 samt handlingsplan 2012-13 med enkelte præciseringer. Det drejer sig bl.a. om en præcisering af,
at definitionen af bæredygtig energi dækker teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent
og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer, samt en præcisering vedr. fødevarer i handlingsplanen.
Derudover er der tilføjet et nyt tværgående vurderingskriterier, hvor det fremhæves, at der lægges afgørende
vægt på et stærkt virksomhedsengagement i initiativerne. Erhvervsstrategien og handlingsplanen forelægges til endelig godkendelse på Vækstforums møde den 8. december 2011.
Såfremt Vækstforum godkender strategien og handlingsplanen vil den første ansøgningsrunde til handlingsplan 2012-13 være den 3. januar 2012. Disse ansøgninger forelægges til beslutning i Vækstforum den 27.
marts 2012.
Sekretariatet planlægger en række kommunikationsinitiativer, som strækker sig fra november 2011 til januar
2012 i forbindelse med lanceringen af erhvervsstrategien. Dels er der den 18. november 2011 planlagt præsentationskonference, hvor Vækstforum præsenterer erhvervsudviklingsstrategi 2012-20 og handlingsplan
2012-13. Derudover undersøges mulighederne for at udarbejde et særligt tillæg til Jyske Vestkysten og
Fyens Stiftidende om Vækst i Syddanmark med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi som omdrejningspunkt. Desuden er det forventningen, at erhvervsudviklingsstrategien vil spille en stor rolle i magasinet Syddanmark NU’s januar/februar udgave. Endelig vil der blive afholdt informationsmøder for potentielle ansøgere til den nye handlingsplan 2012-13.
Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplanen vil efter Vækstforums godkendelse blive forelagt regionsrådet, hvorefter erhvervsudviklingsstrategien sendes i høring i Danmarks Vækstråd.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender erhvervsudviklingsstrategi 2013-20
og handlingsplan 2012-13.

Bilag
Bilag 4a – Udkast til kommende erhvervsudviklingsstrategi 2012-20.
Bilag 4b – Udkast til kommende handlingsplan 2012-13.

5.

Regeringsgrundlag, oktober 2011

Sagsfremstilling
Den nye regering fremlagde sit regeringsgrundlag i oktober 2011. Regeringens overordnede prioriteringer på
erhvervsområdet stemmer – i store træk - overens med Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi
2012-20.
Overordnet fokuseres der på få områder:
- Grøn omstilling, herunder energi, klima, miljø og bioteknologi
- Velfærdsteknologi og Sundhedsinnovation, herunder telemedicin.
Der er desuden stor fokus på Offentlig-Privat Samarbejde
Bæredygtig Energi
Inden for grøn omstilling nævnes bl.a. udvikling af nye teknologiske løsninger samt tilskyndelse til tests og
udbredelse af løsningerne. Klimaudfordringen og ambitiøse målsætninger på energiområdet skal bruges til
løftestang for innovation, jobskabelse, øget eksport af grønne teknologier, opkvalificering af arbejdsstyrken
mm.

Syddanmark har styrker inden for både energiteknologier med udgangspunkt i Lean Energy Cluster og Offshore energi, som angivet i erhvervsudviklingsstrategien, der vil kunne spille sammen med regeringens kommende initiativer på området.
Velfærds og Sundhedsinnovation
Inden for sundhedsområdet nævnes, at der skal opstilles ambitiøse og bindende målsætninger, som forpligter regioner og sygehuse til at bruge velfærdsteknologi i stor skala. Desuden understøttes den offentlige
efterspørgsel, bl.a. gennem bedre muligheder for at investere i teknologierne. Konkret nævnes telemedicinske løsninger i relation til blandt andet de nye sygehusbyggerier og kronikerområdet.
En øget offentlig efterspørgsel efter velfærdsteknologier er vigtigt for udviklingen af virksomheder inden for
forretningsområdet. Vækstforum har bl.a. støttet INVIA, som skal styrke den offentlige efterspørgsel gennem
brugerinvolvering.
Vækstforum har etableret en række initiativer, som kan spille sammen med regeringens prioriteriner, herunder bl.a. WTR, ligesom Vækstforum medfinansierer et initiativ under Fornyelsesfonden – ”Partnerskab for
Sygehusbyggeri
OPS/OPI
Regeringen ønsker, at den offentlige efterspørgsel skal bruges til at fremme innovation og problemløsning,
bl.a. via funktionsudbud inden for energi og velfærdsteknologi. Det fremhæves desuden flere steder, at regeringen ønsker at styrke offentlig-privat samarbejde, OPS og OPI .
Endvidere forslår regeringen, at der skal dannes et nationalt partnerskab mellem universiteter, erhvervsliv og
offentlige myndigheder, der skal nyttiggøre forskningen til gavn for samfundet.
Syddansk Vækstforum har stor fokus på øget OPS og OPP, og har blandt etableret OPI Lab og OPI puljen.
Oplevelseserhverv
Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal formulere en national strategi og handlingsplan for
dansk turisme.
Der skal arbejdes en ny designstrategi og dansk gastronomi skal fremmes – dvs. fokus på oplevelseserhverv
i overensstemmelse med Vækstforums indsats.
Vækstforum understøtter turismeindsatsen og har desuden etableret klynger inden for Fødevarer og Design,
som kan spille sammen med den nationale satsning.
Yderområder
Udvikling i yderområderne er nævnt, men i overordnede og upræcise vendinger.
Uddannelse og forskning
Regeringen vil oprette 10.000 flere studiepladser, og via ny akkrediteringsmetoder etablere et bedre udbud
af uddannelser. Herudover er der fokus på forskning og innovation i forhold til udvikling af nye produkter. Der
skal etableres et nationalt partnerskab mellem forskning, erhvervsliv og det offentlige, og generelt er forskning fortsat i fokus i regeringsgrundlaget.
Uddannelse og forskning er centralt ift. udviklingen af Vækstforums forretningsområder, så en styrket uddannelses- og forskningsindsats vil understøtte Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.
Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft, bl.a. via bedre muligheder for internationale skoler. Det angives god ikke hvordan.
Regeringens initiativ vil understøtte Syddansk Vækstforums indsats for at rekruttere og tiltrække udenlandske talenter og medarbejdere. Syddansk Vækstforum har i forbindelse med indspil til den kommende partnerskabsaftale foreslået et samarbejde på netop dette område.

De statslige initiativer inden for forskningen vil kunne understøtte Vækstforums forretningsområder – blandt
andet inden for Velfærdsteknologi, og regionerne kan indgå i partnerskaber med virksomheder og universiteter med henblik på at nyttiggøre forskningen.
Regeringen vil lave et udbud, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv kan byde ind med aktiviteter, der
forstærker samspillet, eksempelvis erhvervsforskningscentre med udgangspunkt i styrkepositioner og indsatsområder.
Generelt
Den nuværende eksportindsats skal koordineres bedre samt målrettes styrkeområderne energi, velfærdsteknologi og fødevarer. Syddansk Vækstforum har opsat strategiske mål for øget eksport inden for forretningsområderne Sundheds- og Velfærdsinnovation samt Bæredygtig Energi.
Erhvervsstøtte- og rådgivningsordninger skal gennemgås for at maksimere udbyttet. Skal danne grundlag for
en evt. reduktion og omlægning. Tilgængeligheden af risikovillig kapital skal analyseres og evt. forbedres.
Det skal endelig bemærkes, at samarbejdet i de regionale vækstfora er ikke nævnt.
Det samlede regeringsgrundlag kan findes på Statsministeriets hjemmeside på følgende link: www.stm.dk
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

6.

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter regeringsgrundlaget med henblik på
samspil med de nationale prioriteringer og initiativer.

Resultatkontrakt med det Syddanske Bruxelleskontor for 2012-13

Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 29. november 2010 godkendte Vækstforum en samarbejdsaftale med Bruxellesforeningen gældende for 2011-13. Aftalen er en hensigtserklæring om fortsat samarbejde i 2011-2013 inden
for samarbejdsaftalens rammer, såfremt resultatkontrakten for 2011 opfyldes tilfredsstillende.
Resultatkontrakten for 2011 udløber ved årsskiftet, og det er sekretariatets vurdering, at Bruxelleskontoret
overordnet set har opfyldt resultatkontrakten tilfredsstillende. Afrapportering fra Bruxelleskontoret om resultaterne er vedlagt som bilag. Derfor forelægges resultatkontrakt for 2012-13 til godkendelse.
I forhold til tidligere er der nu tilføjet et mål om et samarbejde med klyngerne, ligesom der også er tilføjet et
mål om screening af mindst 20 syddanske virksomheder årligt med potentiale til at indgå i EU projekter og
som kunne have behov for rådgivning. Desuden skal der indgås et strategisk samarbejde med HanseKontoret i Bruxelles. Igennem dette samarbejde, der omfatter konkrete projekter, ønskes det at sikre faste
samarbejdspartnere i forhold til såvel Nordsø- som Østersøprogrammer og EU’s 7. og 8. rammeprogram.
Endelig fremhæves samarbejdet med Alliancen for Grøn Offshore Energi med fokus på de syddanske aktører på området.
Derudover vil SDEO vil intensivere samarbejdet med Syddansk Universitet, herunder indgå i projektsamarbejde med dem på 7. rammeprogram.
Resultatkontrakten følger Vækstforums kommende handlingsplan for 2012-13. Resultatkontrakten angiver,
at Bruxelleskontorets projekter og ydelser skal målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2012-13. Kontrakten indeholder følgende aktivitetsmål:
1. International projektudvikling:
• At yde vejledning til udarbejdelse af ansøgninger, der samlet set ansøger om minimum 150 mio kr.
over to år, heraf minimum 50 mio kr. der skal gå til syddanske aktører.

•
•

At SDEO’s rådgivning og support bidrager til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til en samlet EUmedfinansiering over 2 år på mindst 60 millioner kr. heraf mindst 20 mio. kr. til syddanske partnere.
Heraf indgår, at SDEO samarbejder med de relevante klynger på området, herunder udvikler minimum 3 projekter i samarbejde med Welfare Tech Region, Lean Energy Cluster og den syddanske
offshore klynge samt løbende holder øje for muligheden for at indgå i projektudviklingssamarbejde
med Design2innovate.

2. Europæiske konferencer:
• At arbejde for syddansk deltagelse eller profilering i en til to europæiske konferencer – om muligt
gerne i Syddanmark - inden for Vækstforums strategiske mål for 2012-2013 med henblik på at øge
tilførslen af eksterne midler til Syddanmark.
• At der under det danske formandskab afholdes en energikonference i samarbejde med Hansa kontoret, hvor de syddanske interesser på energiområdet bliver fremført overfor EU Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.
3. Virksomhedsgennemgang:
• At SDEO løbende og proaktivt screener det syddanske erhvervslandskab og tager kontakt til mindst
20 virksomheder årligt i Syddanmark med potentiale til at indgå i EU projekter og som kunne have
behov for rådgivning. Denne indsats for at identificere relevante virksomheder og afdække deres potentiale foregår i samspil med bl.a. Væksthus Syddanmark og TEK-Momentum, og der der skal ses
på mulighederne for både national og international projektfinansiering.
4. Interessevaretagelse:
• Identifikation af muligheder og gaps i EU’s 7. og 8. rammeprogram i forhold til Syddansk Universitets
interesser.
• At kontoret under det danske formandskab i regi af DAcoB (samarbejdet mellem de regionale kontorer i Bruxelles) afholder tre konferencer med highlevel deltagelse fra Europa Kommissionen, EuropaParlamentet og Rådet. At syddanske aktører indenfor forskning, energi og sundhed deltager i arrangementer og den vej igennem opnår indflydelse og netværk som gavner Syddanmark.
5. Presse og kommunikation i Syddanmark:
• At SDEO sikrer pressedækning fra regionale eller nationale medier på minimum 4 aktiviteter med
syddanske aktører årligt, hvor SDEO sammen med syddanske aktører promoverer vores arbejde

6. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark:
•

At udbrede NIMS samarbejdet til alle kommuner i regionen og afholde mindst ét arrangement i dette
netværk årligt. Det skal kunne dokumenteres at NIMS netværket arbejder aktivt til opfyldelse af målsætningen om at udvikle internationale projekter i kommunerne i Syddanmark.

Målgruppen for kontorets aktiviteter er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt
universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører. Vækstforum/Region
Syddanmarks medlemsbidrag til Bruxellesforeningen udgør 4.018.884. kr. for 2012 og det samme niveau for
2013, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender resultatkontakten for 2012-13.
at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det Syddanske
Bruxelleskontor fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011bevilges 4.018.884 kr. for hvert af
årene 2012 og 2013, i alt 8.158.335 kr. efter pristalsregulering.

Bilag
Bilag 6a - Resultatkontrakt med Bruxellesforeningen for 2012-13.
Bilag 6b – Opfølgning på resultatkontrakt 2011.

Bilag 6c – Foreløbigt regnskab for Bruxellesforeningen.

7.

Organisering af og bevilling til Visit Syddanmark

Sagsfremstilling
Vækstforum godkendte på sit møde den 20. september 2011 forslag om Syddansk Turismes fremtidige opgaver og rolle på turismeområdet. Forslaget var resultatet af et afklarende møde om Syddansk Turismes
fremtidige opgaver og rolle, afholdt den 9. september 2011 med kommuner og erhverv.
Forslaget indeholdt også forslag om navneændring fra Syddansk Turisme til Visit Syddanmark.
Vækstforum besluttede på mødet den 20. september 2011, at et oplæg til den fremtidige organisering og
finansiering skulle drøftes på det kommende møde i Vækstforum med udgangspunkt i en finansiering, der
dækker driftsudgifter men ikke frie midler til udviklings- og markedsføringsopgaver. Med udgangspunkt i
dette og i forslaget til fremtidige opgaver, har det fælles vækstforumsekretariat vurderet ressourcebehovet til
ca. 4,75 mio.kr. årligt. Syddansk Turismes nuværende bevilling er 7,4 mio. kr. årligt. Visit Syddanmarks nye
hovedaktiviteter er som nedenstående. Aktiviteterne og budgettet dertil er uddybet i bilaget:
•
•
•
•
•

Viden og analyse
Markedsføring
Udvikling og innovation
Nationale opgaver
Administration

Visit Syddanmark skal være koordinator, sparringspart, vejleder og formidler. De skal på initiativ og opfordring fra aktører kunne være tovholder på regionale markedsføringsopgaver og partner i nationale markedsføringstiltag på turismeområdet. Visit Syddanmark skal videreføre arbejdet med erhvervsturisme gennem
Inspiring Denmark. De skal understøtte destinationernes udviklingsarbejde, og sikre at der ikke sker overlap i
aktiviteter gennem vejledning og sparring. VisitSyddanmark skal formidle viden indenfor erhvervsturisme og
ferieturisme til destinationer og aktører gennem hjemmeside og direkte henvendelser.
Visit Syddanmark skal, udover Inspiring Denmark og som evt. partner i nationale markedsføringsprojekter
som f.eks. Global Connected, ikke selv være projektejer eller stå for drift af projekter eller lokale markedsføringskampagner. De vil ej heller udarbejde ansøgninger eller gennemføre udviklingsforløb og skal ikke bearbejde data til analyser og rapporter.
Bestyrelsessammensætningen ændres til 12 medlemmer bestående af 4 fra erhvervet, 4 erhvervsrepræsentanter fra destinationerne / subregionerne, 1 medlem fra KKR, 2 medlemmer fra Vækstforum og 1 medlem
fra VisitDenmark.
Vækstforum skal hvert andet år tage stilling til bevillingen og skal hvert år godkende strategiplan for det efterfølgende år.
Der vil derudover skulle afsættes et beløb i 2011 til afvikling af medarbejderstab og overdragelse af projekter
til andre leadpartnere. Beløbets størrelse er under afklaring i samarbejde med Visit Syddanmarks revisorer
og forventes at forelægge til mødet i formandskabet.
Destinationsudvikling
Vækstforum besluttede på sit møde den 16. juni 2011 at acceptere ansøgninger fra forskellige destinationer,
såfremt de sikrer effekt på Vækstforums målsætninger, og såfremt der sker en koordinering via Visit Syddanmark. Der er forelagt en ansøgning til Vækstforum (se punk vedr. indkomne ansøgninger). Det indstilles
til principiel drøftelse i Vækstforum om den konkrete destinationsansøgning skal afvente en afklaring af Visit
Syddanmarks rolle, bl.a. ift. koordinering eller om Vækstforum ønsker at tage stilling til den foreliggende
ansøgning på mødet.

Visit Syddanmark har leveret rådgivning og koordineret indkøb af konsulentbistand og analyser til alle destinationer, herunder i forbindelse med den foreliggende ansøgning.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•
•
•
•

at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen om organisering og finansiering til efterretning.
at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Visit Syddanmark
bevilges 4,75 mio. kr. for hvert af årene 2012 og 2013, i alt 9.642.200 kr. efter pristalsregulering.
Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Visit Syddanmark i
2011 bevilges et beløb (XXX) til afvikling af medarbejderstab og overdragelse af projekter til andre leadpartnere.
at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter sin principielle beslutning fra den 16.
juni 2011 om at acceptere ansøgninger fra destinationerne løbende. Opretholdes beslutningen fastholdes indstillingen på destinationsprojektet ”Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark”. Hvis Vækstforum ønsker at se ansøgningerne samlet, behandles projektet sammen med de forventede yderligere 4 indkomne destinationsprojekter ved næste Vækstforummøde i marts 2012.

Bilag
Bilag 7 – Forslag til Visit Syddanmarks fremtidige aktiviteter og budget

8.

Udpegning til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme

Sagsfremstilling
Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region
Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er
at fremme internationale investeringer og tiltrækning af arbejdspladser til Vestdanmark. Der er placeret 7
projektledere i de 3 regioner, hvoraf de 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Dertil kommer, at
bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme på møde den 28. okt. 2011 har godkendt, at der ansættes en
ekstra projektleder med fokus på design. Projektlederen forventes placeret i Kolding i tilknytning til Design2innovate og Designskolen Kolding.
Resultatmæssigt har Vestdansk Investeringsfremme bidraget til etablering eller fastholdelse af 345 jobs i
Vestdanmark samlet. Heraf er de 25 jobs i Region Syddanmark, og det skal særligt bemærkes, at alle jobs er
indenfor Vækstforums forretningsområder Velfærdsteknologi og –services og Energi.
Region Syddanmark har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter fra Syddansk Vækstforum til bestyrelsen. Formandsposten alene kan besættes af et medlem fra Vækstforum, der ligeledes er
medlem af regionsrådet.
Region Nordjylland har formandsposten i indeværende valgperiode.
I øjeblikket er Lasse Krull og Karsten Uno Petersen medlemmer af bestyrelsen, og Lasse Krull er desuden
næstformand.
Valgperioden er ifølge foreningens vedtægter på 3 år. Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 9. december
2008 og vil fungere indtil en ny bestyrelse er konstitueret. Der skal derfor udpeges 2 medlemmer samt to
suppleanter til bestyrelsen.
Beslutningspunkt
Det indstilles,

•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der udpeges 2
medlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Udpegningen gælder i 3 år fra bestyrelsen er konstitueret.

9.

Flexhospital

Punktet er under udarbejdelse

10. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner
Sagsfremstilling
Fødevareministeriet har i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig pulje på i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af egne indsatser i kommuner og regioner. Region og kommuner har i
samarbejde udarbejdet og indsendt en programansøgning til fristen den 1. oktober, som krævet for at del i
den særlige pulje.
Vækstforum har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 20. september 2011.
Kommunekontaktrådets formandskab har godkendt programmet og ansøgningen. Og Regionsrådet har behandlet og godkendt programmet og ansøgningen på møde den 26. september 2011. Regionsrådet har efter
indstilling fra Vækstforum afsat en ramme på 20 mio. kr. til medfinansiering af projekter under det syddanske
Grøn Vækst program.
Samlet har de danske regioner i samarbejde med kommuner søgt om mere end 280 mio. kr. I det syddanske
program er der søgt en ramme på 84 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram.
Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen) har den 4. november 2011 meddelt, at den syddanske ansøgning er tildelt en ramme på 69,4 mio. kr. fra EU's landdistriktsmidler, hvilket er 14,6 mio. kr. mindre end ansøgt.
På baggrund af den udmeldte ramme til det syddansk Grøn Vækstprogram er der behov for, at reviderer
budgettet i programmet. Det reviderede budget skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen før ansøgere kan
begynde at indsende ansøgninger til regionen. Ansøgning om ændringer kan indsendes frem til 1. januar
2012.

Indsatsområde
Turisme
Fødevare
Natur
Energi
I alt

De syddanske
kommuner
10
10
22
22
64

Ansøgt budget i mio. kr.
Region Syddanmark
10
10
0
0
20

EU’s landdistriktsprogram
20
20
22
22
84

I alt
40
40
44
44
168

Med udgangspunkt i fastholdelse af den procentvise fordeling af midlerne mellem indsatsområder, foreslås
følgende revideret budget.

Indsatsområde
Turisme
Fødevare
Natur
Energi

Forslag til revideret budget i mio. kr.
De syddanske
Region SyddanEU’s landdikommuner
mark
striktsprogram
8,25
8,25
16,5
8,25
8,25
16,5
18,2
0
18,2
18,2
0
18,2

I alt
33
33
36,4
36,4

I alt

52,9

16,5

69,4

138,8

Det reviderede budget skal godkendes af Kommunekontaktrådets formandskab. Det forventes, at Kommunekontaktrådets formandskab behandler sagen inden mødet i Vækstforum den 8. december 2011.
Første ansøgningsfrist til det syddanske Grøn Vækst program er fortsat den 3. januar 2012. Disse ansøgninger behandles på møde i det syddanske Grøn Vækst udvalg og i Vækstforum (i det omfang der er søgt om
regional medfinansiering) den 27. marts 2012.
Til orientering kan det oplyses at Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen) har udmeldt følgende finansieringsrammer fra EU's landdistriktsprogram til øvrige regioner: Region Nordjylland: 77,0 mio. kr., Region Sjælland: 55,2 mio. kr., Region Midtjylland 46,2 mio. kr., Region Hovedstaden/Bornholm: 32,2 mio. kr.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender det reviderede budget for det syddanske Grøn Vækst program.

11. Forlængelse af særlig ramme til sekretariatet
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 2. december 2009 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2010. Hertil kommer uforbrugte og
disponerede midler fra den særlige ramme til sekretariatet i 2009 på i alt 747.098 kr. Det vil sige en samlet
ramme for 2010 på i alt 1.747.098 kr., som er blevet videreført i 2011. For 2011 har der ikke været bevilget
yderligere midler til rammen.
Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved rammens udløb skulle redegøre for anvendelsen af disse
midler.
I 2010-11 er anvendt i alt 1.302.961 kr. fordelt på fem initiativer:
•
•
•
•
•
•

Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger
Statusevaluering af 35 Vækstforum-projekter
Trykning af Vækstforums Årsrapport 2009 + Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 200609
Evaluering af det Syddanske Bruxelleskontor
OECD Review (Forventet)

Ramme for 2010
Overført fra 2009
Ramme i alt 2010-2011

Kr. 1.000.000
Kr. 747.098
Kr. 1.747.098

Aktivitet
Informationsmøder om erhvervsstøtteordninger i Odense, Kolding og
Sønderborg (april-maj 2010)
Evaluering af det Syddansk Bruxelleskontor ved PWC (2010)
Trykning af Vækstforums Årsrapport 2009 samt Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2006-09 (2010)
Statusevaluering af Vækstforum-projekter (2011)
OECD Review (forventet) (2011)
Forbrug på 2009-aktiviteter betalt i 2010

Beløb
Kr. 25.732 kr.
Kr. 122.950 kr.
Kr. 56.279 kr.
Kr. 448.000
Kr. 650.000
Kr. 353.832

Udgifter i alt
Rest inden for rammen

Kr. 1.656.793
Kr. 90.305

Vækstforum har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet
råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum og regionsrådet.
Der er 90.305 kr. til rådighed inden for rammen. De uforbrugte midler foreslås overført til 2012 og at der
yderligere bevilges 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i
2012.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•
•
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at orienteringen om anvendelsen af midlerne tages til efterretning,
at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012,
at formandskabet indstiller til Vækstforum, at uforbrugte midler fra 2010-11-rammen overføres til sekretariatet, som redegør for anvendelsen af midlerne efter et år.

12. Rekruttering af talent og opkvalificering af arbejdsstyrken
Sagsfremstilling
Der er for få højtuddannede i Syddanmark til at sikre den fremtidige vækst og beskæftigelse i de syddanske
virksomheder. Der er flere unge med potentiale til mellem- og videregående uddannelser, der flytter ud af
regionen end ind i regionen. Endvidere er Syddanmark den region, der er blevet hårdest ramt af den økonomiske krise. Derfor må der gøres en særlig indsats for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft
og for at kompetenceudvikle den nuværende arbejdsstyrke for at kunne sikre den fremtidige vækst og beskæftigelse i Syddanmark.
Vækstforum drøftede på mødet den 20. september 2011 en strategi, der skal sikre virksomheders adgang til
arbejdskraft med de nødvendige kompetencer. En væsentlig barriere for fremtidig vækst i regionen er manglen på kvalificeret arbejdskraft.
Vækstforum godkendte, at der blev iværksat aktiviteter inden for fem nedenstående indsatsområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiltrække og fastholde bachelorer fra udlandet
Tiltrække og fastholde højtuddannede fra ind- og udland
Opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke
Tiltrække talentfulde ledelseskompetencer fra ind- og udland i en kortere periode
Tiltrækning og fastholdelse på tværs af grænseregionerne

Der er indkommet 5 socialfondsansøgninger til indsatsområderne 1 – 4 ovenfor.
Til indsatsområde 5 er der indkommet tre INTERREG ansøgninger, som dog ikke behandles i Vækstforum,
men i Interregudvalget.
I forhold til de to indsatser om at tiltrække og fastholde hhv. bachelorer og højtuddannede fra ind- og udland,
har ansøgningerne fokus på forretningsområderne, særligt Energi, men det forventes dog, at projekterne
også kan tiltrække og fastholde til andre erhverv. Indsatserne vedr. tiltrækning af ledelseskompetencer og
opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke inklusiv ledige dimittender vedrører udelukkende de nuværende forretningsområder.

Hjemmesiden www.bedstehjerner.dk forventes videreudviklet til en platform, der kan anvendes aktivt af de 5
delprojekter.
Der har været rejst spørgsmål om hvorvidt ansøgninger til talentsatsningen kan ligge uden for Vækstforums
forretningsområder. Derfor er der behov for en afklaring af dette spørgsmål i Vækstforum.
Ansøgningerne behandles under punktet vedr. behandling af ansøgninger.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning og beslutter,
om talentsatsningen alene skal omfatte Vækstforums forretningsområder, eller om det skal være en særlig indsats, som dækker bredere.

Oplæg: Welfare Tech Region - Status og foreløbige resultater v.
direktør Henrik Kagenow.
Orienteringspunkter
13. Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af
danske velfærdsløsninger
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at reservere op til 4. mio. kr., af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem markedsføringsfonden og Welfare tech Region.
Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum bemyndiget formandskabet til at udmønte midlerne, såfremt
det vurderes, at markedsføringsfondens initiativer støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på velfærdsteknologiområdet og sekretariatets placeres i Syddanmark.
Fonden til Markedsføring af Danmark har på sit møde 12. september 2011 støttet ansøgningen om oprettelsen af et konsortium til markedsføring af danske sundheds- og velfærdsløsninger med en ramme fra fonden
på op til 9 mio. kr. Fondsbestyrelsen lagde i sin tilslutning til projektet vægt på, at konsortiet som en central
del af sine aktiviteter udvikler en målrettet og anvendelsesorienteret fælles fortælling om danske styrker og
kompetencer på området.
Partnerkredsen består af COWI, Danske Regioner, DI, Falck, KMD, Systematic og Region Syddanmark.
Welfare Tech Region vil fungere som Region Syddanmarks operatør for konsortiet.
Partnerkredsen er indbudt til stiftende møde den 23. november 2011 i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor
den videre proces vil blive drøftet, herunder udpegning/valg af bestyrelsesformand, rekruttering af direktør,
udkast til vedtægter og dagsorden for et konstituerende bestyrelsesmøde.
En egentlig ansøgning om medfinansiering fra Syddansk Vækstforum forventes forelagt til beslutning i formandskabet primo 2012. Vækstforum orienteres efterfølgende på Vækstforums kommende møde i marts
2012.

Indstilling
Det indstilles,
•

At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

14. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohns svar til Folketinget
Sagsfremstilling
Den 12. oktober 2011 stillede MF’er Eva Kjer Hansen (V) følgende spørgsmål til erhvervs- og vækstminister
Ole Sohn: ”Hvilke initiativer mener ministeren, at der bør tages for at genskabe
optimismen blandt Syddanmarks virksomheder?”.
Erhvervs- og vækstministerens svar er gengivet nedenfor i uforkortet tekst:
”Danmark står over for en stor vækstudfordring. Vi har i en årrække haft en svag produktivitetsudvikling, og
vi har tabt mange arbejdspladser under krisen.
På kort sigt er vækstmulighederne præget af den tillidskrise, der har ramt den globale økonomi. Det har ført
til pessimistiske forventninger herhjemme, herunder blandt de adspurgte virksomheder i Region Syddanmarks Vækstbarometer. Regeringen vil sætte gang i væksten med en effektiv kickstart af dansk økonomi. Vi
vil styrke beskæftigelsen ved at fremrykke investeringer i veje og jernbaner, renovere skoler og nedslidte
boligområder samt gennemføre klimainvesteringer.
På længere sigt skal væksten sikres gennem reformer, der varigt øger beskæftigelsen og styrker produktiviteten. Regeringen vil tage initiativer, der skal bidrage til at forbedre vores konkurrenceevne, virksomhedernes rammevilkår og skabe grundlag for, at vi i højere grad kan konkurrere på viden, samarbejde og fleksibilitet. Det er som element heri vores mål at indgå en trepartsaftale med lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der
øger arbejdsudbuddet og samtidig forbedrer konkurrenceevnen og gør uddannelse til en drivkraft for vækst.
Regeringen vil således tage en række initiativer for at sætte gang i væksten og beskæftigelsen i Danmark.
Initiativer, som også kommer Syddanmark til gavn.
Jeg lægger også vægt på den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling, som i Region Syddanmark
varetages af Syddansk Vækstforum. Syddansk Vækstforum har bl.a. til opgave at udarbejde en regional
erhvervsudviklingsstrategi med afsæt i regionens styrker og svagheder i forhold til erhvervsstrukturen og de
centrale vækstvilkår.
Den regionale vækstpolitiske indsats finansieres via EU’s strukturfonde (Regionalfonden og Socialfonden). I
2011 kan Syddansk Vækstforum indstille om strukturfondsmidler indenfor en indikativ ramme på 110,4
mio.kr., hertil kommer national medfinansiering fra regionen selv, kommuner, statslig og andre offentlige
institutioner og private virksomheder. Region Syddanmark har i 2011 selv afsat 109 mio. kr. i regionale udviklingsmidler til erhvervsformål mv.
Syddansk Vækstforum kan således adressere lokale og regionale vækstudfordringer, som sammen med
regeringens vækstpolitiske initiativer kan bidrage til at skabe grundlag for ny vækst.”
Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

15. European Entrepreneurial Region 2013

Sagsfremstilling
Region Syddanmark har taget initiativ til, at der ansøges om prisen European Entrepreneurial Region
2013. Danfoss Universe A/S og Væksthus Syddanmark har tilbudt at udarbejde ansøgningen på vegne af en
bred kreds af aktører i Region Syddanmark.
Region Syddanmark bidrager i forhold til den regionalpolitiske forankring med afsæt i Syddansk Vækstforms
strategi og handlingsplan, herunder med konkrete beskriver af de aktiviteter der igangsættes med anvendelses af EU's Strukturfundsmidler.
Den europæiske iværksætterregionsordning er et projekt, hvor EU-regioner med særlige iværksættervisioner
udpeges uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende
og fremsynede politiske strategi bliver udnævnt til "årets iværksætterregioner". Formålet med initiativet er at
skabe dynamiske og grønne iværksætterregioner i hele Europa. Gennemførelsen af foranstaltningerne vil
blive overvåget regelmæssigt af iværksætterregionsjuryen.
Hidtil er seks regioner blevet udnævnt, tre for 2011 (Brandenburg (DE), County Kerry (IE), Murcia (ES)) og
tre for 2012 (Katalonien (ES), Trnava (SK), Helsinki-Uusimaa (FI)) – dette ud af i alt 36 nominerede ansøgninger.
Ansøgningen indeholder tre temaer:
• Strengthen an entrepreneurial culture in the region
• Promote sustainable development through a South Danish growth model focusing on public-private
partnerships and regional strengths within design and tourism, innovative health and welfare technologies and services, and energy supply
• Encourage and further international and cross-border cluster cooperation
For Syddanmark vil en eventuel udnævnelse betyde en europæisk anerkendelse af de erhvervsfremmende
indsatser i regionen, hvilket også vil kunne bruges i den nationale/internationale markedsføring af regionen
og dens virksomheder.
Projektet er til gavn for hele regionen og vil medføre et styrket samarbejde på regionalt niveau mellem de
aktører, der arbejder med iværksætteri og som ønsker at gøre en forskel.
Udnævnelsen indebærer alene tildeling af prisen og er ikke efterfulgt af en tildeling af økonomiske midler.
Deadline for ansøgningsrunden for året 2013 var den 10. november 2011. Udnævnelsen af de europæiske
iværksætterregioner 2013 vil finde sted primo 2012. De planlagte aktiviteter gennemføres i 2013.
Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

16. Supplerende ansøgning om EGF-støtte til fyrede medarbejdere fra
Lindø
Sagsfremstilling
I juli 2011 modtog Region Syddanmark i samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner et tilsagn fra
den europæiske globaliseringsfond (EGF) på 105,7 mio. kr. Midlerne er bundet til aktive foranstaltninger for
de medarbejdere fra Lindø Værftet, der er fyret frem til februar 2011. Aktiviteterne er i gang.
I slutningen af august satte Odense Stålskibsværft A/S navn på de sidste fyringer og meddelte, at værftet vil
være endeligt lukket ved udgangen af 2011. På det grundlag kan der nu opstilles et budget og en tidsplan for
indsats for de sidst fyrede fra værftet. Det drejer sig konkret om 678 medarbejdere. Samtidig er det muligt at

opgøre, hvor mange medarbejdere hos direkte underleverandører, der har eller vil miste sit arbejde som
følge af værftets lukning. Det drejer sig om 321. Altså i alt en målgruppe for indsatsen på 999 medarbejdere.
I starten af oktober 2011 blev der på dette grundlag indsendt en supplerende ansøgning til EGF. Der søges i
denne omgang om en EU-støtte på 47,8 mio. kr. Det rækker til en ekstraordinær indsats for omkring 550
tidligere medarbejdere. Når der søges om støtte til cirka halvdelen af de tidligere ansatte, er det på grund af
erfaringer fra den første ansøgning, hvor knap halvdelen af de fyrede har fundet andet arbejde uden EUhjælp.
Som ved den første ansøgning bliver det Jobcenter Odense, der står for at hjælpe de berørte gennem omskoling og efteruddannelse. Der forventes en betydeligt kortere sagsbehandlingstid i EU end det tidligere har
været tilfældet. Det er dog givet, at der ikke vil kunne træffes endelig afgørelse før efter årsskiftet.
Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

17. Syddansk Lånefond til yderområderne og kapitalfond til
velfærdsteknologi
Sagsfremstilling
Vækstforum godkendte på sit møde den 18. marts 2011 et prospekt, hvor lånefonden til yderområder bliver
en del af Fonden for Syddansk Vækstfremme, der ligeledes indeholder kapitalfonden til velfærdsteknologi.
I forlængelse af Vækstforums møde den 18. marts 2011 har vækstforumsekretariatet udarbejdet en ansøgning om lånefonden og revideret materiale om velfærdsteknologifonden. Det samlede ansøgningsmateriale
er fremsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen til endelig godkendelse.
Sekretariatet har den 15. juli 2011 modtaget tilsagn på i alt 51 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til
kapitalfonden til velfærdsteknologi, og den 30. august 2011 har sekretariatet modtaget tilsagn på 20 mio. kr.
til lånefonden. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har accepteret, at Fonden for Syddansk Vækstfremme er
erhvervsdrivende og anmeldelse er i gang.
Udbudsprocessen efter et managementselskab er i gang og udbudsformen ”begrænset udbud” er valgt. Det
betyder, at der i første omgang har været en prækvalifikationsrunde, hvor tre aktører meldte deres interesse i
at byde på opgaven. Af disse er to aktører udvalgt til at gå videre i processen. De har frist for indsendelse af
tilbud d. 14. december 2011, hvorefter det er fondens bestyrelse, der træffer beslutning om det endelige valg
af managementselskab.
Tildeling forventes at ske d. 22. december 2011, hvorefter kontrakten kan indgås den 2. januar 2012 således
at fonden vil kunne investere fra starten af 2012.
Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

18. Vækstforums kommunikationsindsats
Sagsfremstilling

Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 6. september 2011 til 11. november
2011
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2011 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse
af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 6. september 2011 –11. november 2011 har medierne bragt nedenstående
omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 60
Online: 39
TV:
Radio: 1
Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Velfærdsteknologier og -services: 18
Energi: 37
Oplevelseserhverv: 10
Klynger: 3

Tværgående: 25
Grænseoverskridende samarbejde: 2
Vækst i yderområderne: 6

Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 18 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 6. september 2011 til 11. november 2011

19. Økonomioversigt for handlingsplan 2011
Sagsfremstilling
Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2011.
Tabellen giver et overblik over indstillinger og budget på den nuværende handlingsplan 2011.
Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde
Social fonden
Regional fonden REM
Samlet budget 2011
55.204.041
55.204.040
99.727.990
Overførsler og tilbageløb fra 2007-10
-1.817.510
-59.195.276
9.819.450
Indstilling før 8/12-2011
0
37.599.442
82.641.023
Forventet indstilling 8/12-2011
85.664.072
3.403.315
49.503.112
Total indstillet 2011
85.664.072
41.002.757
132.144.135
Rest 2011 (efter 8/12-2011)
-32.277.540
-44.993.993
-22.596.694
Strukturfondsindstillinger i alt i 2007-13
Budget 2007-13
Indstillinger i alt efter 8/12-2011
Rest for strukturfondsperioden
2007-13 efter 8/12-2011

Socialfonden Regionalfonden
379.148.452
379.148.452
297.683.589
310.400.041
81.464.863

68.748.411

Yderområde-% (alle handlingsplaner)
Målsætning
Socialfond og Regionalfond

41%

Før 8/12-2011
Efter 8/12-2011
42%
41%

N+2 Risiko (alle handlingsplaner)
N+2 Risiko for 2011 pr. 31. okt. 2011

Socialfond
56 mio. kr.

Regionalfond
3,2 mio. kr.

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. Dvs. i 2001 skal der minimum være forbrugt et
beløb svarende til Vækstforums budget for 2008 og 2009. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.
**) N+2 Risiko 2011 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne
fra 2008 og 2009 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger.

Status for indstillinger
Med de forventede indstillinger efter mødet den 8/12 2011 vil der være et ”merforbrug” på både Regionalfonden på 45 mio. kr. samt Socialfonden på 32,3 mio. kr. inden for rammen af årets budget. For REMmidlernes vedkommende er der et merforbrug på 22,6 mio. kr., som betyder, at budgetrammen for 2012 er
tilsvarende lavere.
Bemærk at de årlige budgetter for hhv. Social- og Regionalfonden kun er vejledende. Det overordnede budget for strukturfondene (hhv. 379,1 mio. kr. for Socialfonden og 379,1 mio. kr. for Regionalfonden) gælder for
hele den syvårige programperiode (2007-13), og der knytter sig ikke formelle kalenderårsbudgetter og krav
til de enkelte år – udover N+2 princippet. Derfor er der ovenfor tilføjet en oversigt over de resterende midler i
hele programperioden.
Vækstforum skal have indstillet projekter til tilsagn inden for den fulde budgetramme inden udgangen af
2013, og projekterne skal have anvendt midlerne og aflagt regnskab for dem senest ved udgangen af 2014.
Det indebærer, at det i praksis ikke er hensigtsmæssigt at indstille nye projekter til tilsagn senere end i juni
2013. Det betyder, at den sidste reelle ansøgningsfrist vil være i marts 2013. Vækstforum har herefter mulighed for på deres resterende møder i 2013 at indstille, at tilbageløbsmidler/uforbrugte midler eksempelvis skal
anvendes til at forlænge/forøge succesfulde projekter, eller overføres til Den Syddanske Velfærdsteknologifond/lånefonden for iværksættere i yderområderne.
Som det ses af tabellen, er Vækstforum ”forud” med indstillingerne på både Regionalfonden og Socialfonden.
N+2
N+2 risikoen for 2011 angiver det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når
at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2011. Risikoen falder derfor i
takt med, at projekternes forbrug stiger.
Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer Vækstforum til at være ”forud” med at benytte sin indstillingsret på
strukturfondsmidlerne. Det har til formål at sikre, at de støttede projekter kan nå at bruge støttemidlerne og
aflægge regnskab for dem i så god tid, at regionen ikke kommer til at skulle betale strukturfondsmidler tilbage til EU, enten på grund af at regionen ikke kan opfylde sin N+2 forpligtigelse, eller fordi tilbageløb bliver
registreret så sent, at midlerne ikke kan nå at blive genbevilget. Desuden vil projektperioden for nye projekter, som Vækstforum indstiller til støtte, ikke kunne strække sig længere end til 31/12 - 2014, hvilket er en
yderligere udfordring i forhold til at få midlerne forbrugt.
Derfor er det en fordel, hvis de resterende midler tidligst muligt inden for den tilbageværende strukturfondsperiode bevilges til konkrete formål af Vækstforum. Og i tilknytning hertil at sekretariatet har fokus på projekternes forbrug samt sikrer, at tilbageløb identificeres hurtigst muligt.
Tilbageløb
Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Tilbageløb kan eksempelvis
forekomme af følgende årsager: Hvis projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget, hvis projekterne efterfølgende anmoder Erhvervs- og Byggestyrelsen om at få nedjusteret deres budgetter eller hvis
tilsagnsmodtageren alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet.

Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de
har fået bevilling på - for Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.
Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2010 er (medregnet den forventede indstilling fra 8/12 2011):
-

Regionalfond: 7,6 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.
Socialfond: 24,3 mio. kr. svarende til 10 % af de indstillede midler.
REM: 9,7 mio. kr. svarende til 2 % af de indstillede midler.

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og
kan dermed disponeres igen.
Forbrug
I indeværende strukturfondsperiode (og inkl. den forventede indstilling fra 8/12 2011) har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 310,4 mio. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 90,4 mio. kr.
Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 297,7 mio. kr. (inkl. tilbageløb), hvoraf
der er udbetalt 37,6 mio. kr.
Udbetalingsbeløbene relaterer sig til projekternes revisorgodkendte forbrug til og med 28. februar 2011.
Handlingsplan 2011: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

Indstilling 2011 fordelt på forretningsområder, efter 8/12-2011

82.528.134

81.581.195

0
7.377.912

39.454.272

51.369.450

Velfærdsteknologier og -service

Energi

Oplevelseserhverv

Spirende klynger

Yderområder

Andet

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. kontingent
til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2011
til efterretning.

20. Porteføljestyring
Sagsfremstilling

Vækstforums sekretariat følger løbende Vækstforums igangværende projekter i forhold til forbrug og faglig
fremdrift. Dette sker halvårligt ved udbetaling af støtte, samt ad hoc i de tilfælde hvor der er konstateret et
særligt behov herfor.
Udover denne opfølgning kontaktes projektejerne halvårligt i forhold til at kunne præsentere Vækstforum for
en samlet opgørelse på en række centrale parametre. Opgørelsen udarbejdes som en rød-gul-grøn liste,
hvor igangværende projekter med over 1 mio. kr. i samlet tilskud bliver scoret på tre mål; forbrugsafvigelse,
planmæssighed og effektrealisering. Opfølgning fremgår nedenfor af bilag 18.
Sekretariatet er derudover i gang med at udvikle en overbygning til denne opgørelse. En model for projektporteføljestyring der skal give et samlet overblik over sammenhængen mellem projekternes resultater og
påvirkning af målene på forretningsområderne.
Formålet er at udvikle et supplerende værktøj til handlingsorienteret styring og overvågning af Vækstforums
projektportefølje.
Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Bilag 20 – Status på igangværende projekter (pt under udarbejdelse)

21. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-11
Sagsfremstilling
Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.
Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra EBST, idet differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på grund af at projekterne er afsluttet, fremgår af oversigten.
Siden Vækstforums møde den 20. september 2011 har en række projekter modtaget tilsagn fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen – projekterne Design2Innovate, Den syddanske Velfærdsteknologifond, projekt Dox Shelter
og projekt Sustain Agri.
På nuværende tidspunkt er der fire projekter, som Vækstforum har indstillet til tilsagn i 2010, der ikke har fået
tilsagn fra EBST, fordi de af forskellige årsager har afventet nye oplysninger fra ansøger. Årsagerne hertil
fremgår af oversigten.
Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 21 – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte 2007-11.

DEL III – Behandling af ansøgning og orientering om indkomne
ansøgninger

22. Ansøgning om etablering af et offentlig-privat konsortium til
markedsføring af design
Sagsfremstilling
Vækstforum indstillede på mødet den 16. juni 2011 til regionsrådet, at der reserveres 4 mio. kr. til medfinansiering af at konsortium til markedsføring af dansk design. Formandskabet blev samtidig bemyndiget til at
udmønte midlerne, på baggrund af en konkret ansøgning, der nu foreligger.
Indstilling
Projektet

A: Tilsagn
Dansk Design og Arkitektur Konsortium – en platform for markedsføring af
dansk design og arkitektur
Der er tale om en ansøgning om medfinansiering af en ansøgning til Fonden til
markedsføring af Danmark. Fonden til Markedsføring af Danmark støtter initiativer, der øger udlandets kendskab til Danmarks styrker, kompetencer og værdier.
Projektet handler om at udvikle og markedsføre en ny forståelse af dansk design
og arkitektur; at sikre økonomisk vækst gennem øget eksport af dansk design,
arkitektur og serviceydelser; at tiltrække talent og virksomheder til Danmark,
fordi Danmark opleves som et førende designsamfund og at sikre en effektiv,
koordineret udnyttelse af markedsføringsressourcerne på designområdet. Det
sker gennem:
1. International markedsføring
Dansk Design og Arkitektur Konsortium skal bidrage til at fremme den internationale forståelse af Danmark som et førende designsamfund. Udvalgte markeder
påvirkes gennem langsigtede initiativer ud fra konkrete GoToMarket strategier
og planer. Dansk Design og Arkitektur Konsortiums vil koordinere og sammensætte fælles aktiviteter i Danmark og udlandet, hvor der skabes events og udvikles koncepter, der positionerer Danmark som et designland i verdensklasse.
2. Nationale hubs
Dansk Design og Arkitektur Konsortium skal bidrage til at skabe en sammenhængende oplevelsesplatform inden for arkitektur og design. Det sker gennem
opbygningen af nationalt forankrede, udviklingsorienterede initiativer på tværs af
brancher, institutioner og eksisterende fagsiloer - de såkaldte „design hubs‟.
Gennemførelsen af markedsføringsaktiviteterne sker i tæt samarbejde mellem
relevante organisationer og virksomheder.

Ansøger og partnere

Det fælles sekretariat for indsatsen placeres i Kolding i forlængelse af Dansk
Design Centers sekretariat for DesignVækst og Designskolen Koldings sekretariat for Design2innovate. Derudover varetager Designskolen Kolding og Design2innovate tovholderfunktionen for Design hub No. 3 - Play and learning med
deltagelse af en række syddanske virksomheder såsom; Lego Fonden, Danfoss
Universe og Kompan.
Design2innovate (ansøger på vegne af konsortium)
Bag ansøgningen står Dansk Design og Arkitektur konsortium bestående af:
Danske Arkitektvirksomheder, Designmuseum Danmark, Kunstakademiets Designskole, Designskolen Kolding, Danish Fashion Insitute, Danish Design Association, Dansk Design Center, Kopenhagen Fur, Ecco, Lego, Henning Larsen
Architects, Spinderihallerne i Vejle, Copenhagen Business School, Danish
Crafts, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, Danfoss Universe,

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt
Tid og pris

Yderområdeprocent
Konklusion

Design2innovate, Dansk Arkitektur Center (DAC) og INDEX.
Samlet budget: (100 %) 25.150.000 kr.
REM: (15,9 %) 4.000.000 kr.
Stat: (47,7 %) 12.000.000 kr. (søgt Fonden til Markedsføring af DK)
Privat finansiering: (19,3 %) 4.850.000 kr.
Øvrig offentlig finansiering: (17,1 %) 4.300.000 kr.
Ikke relevant. Der er ikke søgt strukturfondsfinansiering.
Ja
Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,6
Det vurderes, at projektet har en væsentlig effekt på forretningsområdets mål.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5
Det vurderes, at effekterne opnås på 2-6 års sigt med en mindre investering fra
Vækstforum i forhold til projektet samlede budget. Der er tale om medfinansiering af et statsligt initiativ og dermed en gearing i størrelsesordnen 1:6 i forhold
til Vækstforums investering.
Ikke relevant. Der er ikke søgt om strukturfondsfinansiering.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
Projektet ligger inden for rammerne af Vækstforums forretningsområde oplevelsesøkonomi og lever op til de tværgående kriterier. Projektet leverer en væsentlig effekter på mellemlangt sigt.
Projektets sekretariat og et af de 3 faglige hubs placeres i Syddanmark, hvilket
sikrer synergieffekter i relation til øvrige syddanske aktiviteter, der understøtter
syddanske virksomheders vækst via design.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•
•
•
•

at Vækstforums formandskab udmønter bevillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på
4.000.000 kr. til medfinansiering af Dansk Design og Arkitektur Konsortiums ansøgning til Fonden til
Markedsføring af Danmark,
at støtten bevilges fra den af Vækstforum reserverede ramme på 4.000.000 kr. af 16. juni 2011.
at bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Fonden til markedsføring af Danmark, og at sekretariatet og et af de faglige hubs placeres i Kolding som beskrevet i ansøgningen.
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden

Bilag
Bilag 22 - indstillingsskema - Dansk Design og Arkitektur Konsortium

23. Orientering om ansøgninger
Sagsfremstilling
Vækstforum skal tage stilling til i alt 14 projekter.
Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og
intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav
om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes
målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2011.
Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som
fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.
Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.
Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 23a – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 8. december 2011.
Bilag 23b – Orientering om indkomne ansøgninger.

24. Meddelelser
25. Eventuelt

