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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet godkender dagsordenen.

Beslutning
Formandskabet godkendte dagsordenen.

2.

Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den
10. september 2012

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet den 10. september 2012.

Bilag
Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 10. september 2012.

Beslutning
Formandskabet godkendte beslutningsreferatet.

3.

Opfølgende handlinger og model for reviews og porteføljestyring

Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 27. september 2012 blev Vækstforum præsenteret for forslag til opfølgende
handlinger på projekterne. Vækstforumsekretariatet har igangsat opfølgningen på de enkelte projekter.
Oversigt over status på opfølgningen vil blive vedlagt i bilag, og de konkrete handlinger vedr. projekterne,
der kræver særlig opmærksomhed (de røde) og projekterne med ingen respondenter (de grå) vil blive beskrevet i dagsordenspunktet til vækstforummødet. Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen om handlemuligheder vedr. opfølgning på projekterne.
Som gængs praksis hidtil har sekretariatet også løbende fulgt op på de enkelte projekters bevillinger og forbrug. Dette har blandt andet resulteret i, at følgende projekter har fået nedsat deres bevilling i 2012 med:
-

Welfare Tech Region - 463.312,50 kr.
Adaptiv Forbrugsbalancering – 255.282,00 kr.
IDEA SYD 2.0 - 559.080,00 kr.
Brobygning til arbejdsmarkedet - 1.374.360,50 kr.
Flere er i proces.

På Vækstforummødet 27. september 2012 blev der endvidere orienteret om, at der bliver udarbejdet en manual, der sikrer, at læring fra projekterne og erfaringerne fra reviews fremadrettet vil blive anvendt som en del
af opfølgningen på eksisterende projekter og som en del af vurderingen af nye projekter. Ernst & Young har
udarbejdet forslag til porteføljestyringsmanual for Vækstforumprojekter. Manualen er under bearbejdning og
vil blive forelagt til godkendelse på vækstforummødet.
Overordnet er der lagt en opfølgningsmodel til grund for manualen, hvor projekterne evalueres eksternt
midtvejs, hvor der vil blive foretaget en ”stop and go” vurdering af projektet samt ekstern evaluering ved af2

slutning af projektet. Ligeledes indeholder modellen mulighed for at etablere en feasibilityfase på et halvt år
efter projektstart for visse projekter. Kriterierne for de projekter, hvor der skal gennemføres ekstern evaluering, samt de projekter, hvor der skal være en feasibilityfase, vil blive beskrevet nærmere.
Endvidere er der i manualen beskrevet et ”årshjul” med en cyklus, hvor Vækstforum bliver præsenteret for
status på projekter, der er midtvejs og ved afslutning på årets 2. og 4. Vækstforummøde. På årets 1. og 3.
Vækstforummøde præsenteres Vækstforum for status på de opfølgende handlinger.
Det er desuden nu indarbejdet i Vækstforumsekretariatets bevillingsprocedurer, at Vækstforums porteføljestyring lægges til grund for bevillingen.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller
•

at godkender status og fremdrift på porteføljestyringsprojektet med henblik på at forslag til opfølgende
handlinger forelægges til godkendelse på vækstforummødet. Desuden forelægges manualen til opfølgning og model for ekstern evaluering af projekterne til godkendelse på vækstforummødet.

Beslutning
Formandskabet godkendte status og fremdrift på porteføljestyringsprojektet.
Forslag til opfølgende handlinger, manualen til opfølgning og model for ekstern evaluering af projekterne forelægges til godkendelse på vækstforummødet den 6. december 2012.

4.

Status på afvikling af Syddansk Turisme

Sagsfremstilling
Afviklingsaktiviteterne fortsætter og det er særligt de to store EU projekter, Leg og Læring – Kids ’n Tweens
og Oplevelsernes Academy, der er fokus på. Projektet Leg og Læring er formelt overdraget til Vejle Kommune, men der mangler fortsat en afklaring af håndtering af feriepenge hos Vejle Kommune, ligesom et
spørgsmål vedr. refusion til Syddansk Turisme for udgifter til projektet efter overdragelse er under afklaring.
Projekt Oplevelsernes Academy har holdt møde med Erhvervsstyrelsen og aftalt proces for godkendelse af
halvårsregnskab og budgetændring. Projektet har nu indsendt anmodning om budgetændring til Erhvervsstyrelsen, og afventer godkendelse. Det godkendte, reviderede budget vil være grundlaget for den forhandling
om overdragelse af projektet, som er indledt med Tietgenskolen. En overdragelse er derfor ikke realistisk før
årsskiftet.
Syddansk Turismes bestyrelse og repræsentantskab har godkendt fondens vedtægtsændringer. Ændringsforslaget indsendes til fondsmyndigheden til godkendelse. Ændringen omfatter blandt andet, at bestyrelsen
reduceres fra 11 til 6 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Vækstforum. Det forventes, at en ny bestyrelse kan
træde sammen efter nytår, og fonden dermed kan overgå til fremadrettet at arbejde fokuseret på udvikling af
erhvervsturisme og tiltrækning af kongresser og konference til Syddanmark.
Bestyrelsen har godkendt budget for 2013, som baserer sig på basisbevillingen fra Vækstforum på 2 mio.
kr., samt på forudsætninger om overdragelse af projekt Oplevelsernes Academy og indgåelse af administrationsaftale med Vejle Kommune om projekt Strategisk Værtskab, som Vækstforum har indstillet til bevilling.
Syddansk Turisme har ikke haft yderligere afviklingsomkostninger siden sidste statusrapport til Vækstforum,
og der vedlægges derfor ikke en revideret oversigt. Der er indtil videre forbrugt 1.945.926 kr. af de reserverede 2,6 mio. kr. Et eventuelt yderligere træk på disse midler forventes at knytte sig til overdragelse af projekter.
Beslutningspunkt
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Det indstilles,
•

at formandskabet godkender status på afviklingen af Syddansk Turisme.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

5.

Opfølgning på turismen i Syddanmark

Sagsfremstilling
Vækstforum har i Handlingsplan 2012-13 besluttet, at man vil tage initiativ til at udvikle stærke destinationer
med udgangspunkt i regionens internationale fyrtårne. Vækstforum fik på sit møde den 27. marts 2012 en
status for dette arbejde og de 5 destinationer, der er ved at blive dannet.
Siden 2007 er der, under forudsætning af, at projekterne Destination Lillebælt, Oplevelsesbaseret Kystturisme og Grøn Vækstprojekterne Hærvejen, Naturcenter Bågø og Danmarks Maritime Friluftsområde bevilges
midler, indstillet ca. 275 mio. kr. fra Vækstforum, som fordeler sig med:
- 29 turismeprojekter med en samlet bevilling fra Vækstforum på 190 mio. kr. og et samlet budget på ca. 403
mio. kr. Heraf er 5 destinationsprojekter fra 2011-12, og 24 er øvrige projekter.
- 7 Grøn Vækst projekter med en samlet bevilling fra Grøn Vækst udvalget på ca. 23 mio.kr., fra Vækstforum
ca. 2 mio.kr. og et samlet budget på ca. 50 mio. kr.
- Drift af Syddansk Turisme ca. 54 mio.kr. og drift af Inspiring Denmark (2013-2015) 6 mio.kr.
Alle 5 destinationer i regionen vil dermed have modtaget midler til udvikling. Til Destination Legoland/Billund
Resort er midlerne dog primært til udvikling af markedsføringsprodukter og markedsføring i foreningen FOMARS. Til de 5 destinationer er der bevilget ca. 56 mio.kr. i 2011-12. Dertil kommer tidligere bevillinger til
udvikling af produkter i destinationerne, f.eks. 15 mio.kr. til Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet, 6
mio. kr. til Welcome – spa- og helsefyrtårn og en række mindre projekter, f.eks. 2 mio.kr. til Hærvejen, og 2
mio. kr. til Dox Shelter.
De samlede forventede effekter af de 5 projekter i destinationerne, der er bevilget midler til i 2011-12, er:
1554 årsværk, 701.000 overnatninger og en gennemsnitlig stigning i døgnforbruget på 7%. Temaerne for
destinationernes udvikling er DMO dannelse, kultur, historie, H.C. Andersen, maritime oplevelser (Vadehavet, Lillebælt og Det Sydfynske Ø-Hav), smagsoplevelser, aktiv ferie og oplevelser for børn.
Med de 5 destinationer er alle indsatsfelter i ”Strategi for udvikling af turismen i Syddanmark 2008” sat i
gang. Udover destinationsudvikling, drejer det sig bl.a. om 24 mio. kr. til Leg og Læring, 25 mio.kr. til Oplevelsernes Academy og 9 mio.kr. til International Erhvervsturisme.
Vækstforum besluttede på sit møde den 19. juni 2012, hvordan den fremtidige organisering på området skal
se ud. Syddansk Turisme afvikles, der nedsættes et Koordineringsudvalg, erhvervsturisme indsatsen fortsættes i Inspiring Denmark og markedsføringen i Markedsføringsforening FOMARS.
Med Vækstforums projektporteføljeprojekt bliver de 5 destinationsprojekter og 24 enkeltprojekter enkeltvis
fulgt og evalueret. Men den samlede indsats og projektportefølje bliver, med den nuværende organisering,
ikke koordineret og evalueret. Med en projektbevilling på 190 mio.kr. bør det sikres, at udviklingen i og koordineringen af den samlede projektportefølje følges tæt i forhold til projekternes fremdrift og resultater. Der
foreslås, at sekretariatet får denne opgave og at Koordinationsudvalget drøfter udviklingen og behov for koordinering.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
4

•
•

at Vækstforum beder sekretariatet om at følge fremdriften koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme og
at Vækstforum beder Koordinationsudvalget for turisme drøfte udviklingen i og koordineringen af den
samlede projektportefølje indenfor turisme.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingerne og noterede sig, at Vækstforum siden 2007 har støttet turismeerhvervet med betydelige midler – 275 mio. kr.
Formandskabet anmodede sekretariatet om - som en del af porteføljestyringsprojektet - at følge op
på fremdriften i turismeprojekterne.
På mødet i Vækstforum skal der forelægge en præsentation, der giver et overblik over turismebevillingerne.

6.

Udpegning til Inspiring Denmark

Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede den 19. juni 2012 at bevilge 2 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 til Inspiring Denmark. Beslutningen blev truffet under forudsætning af,
at der foretages revision af vedtægter, at der foretages en nyudpegning af bestyrelsen og at Vækstforums
formandskab godkendte en juridisk redegørelse for forhold omkring Fonden for Syddansk Turisme og erhvervsturisme/Inspiring Denmark.
Syddansk Turismes bestyrelse og repræsentantskabet har udarbejdet reviderede vedtægter, der efterfølgende er besluttet i Syddansk Turismes bestyrelse. Vækstforums formandskab har godkendt redegørelsen
for de juridiske forhold. Den godkendte redegørelse betyder, at fonden bibeholdes, da det er teknisk og juridisk mest fordelagtigt. Fonden skifter navn til fonden Inspiring Denmark, og aktiviteterne fokuseres udelukkende på erhvervsturisme. Repræsentantskabet nedlægges, og bestyrelsen indskrænkes fra 11 til 6 medlemmer. De reviderede vedtægter, der er besluttet af Syddansk Turismes bestyrelse og repræsentantskab,
forventes godkendt af Erhvervsstyrelsen inden nytår.
Syddansk Vækstforum er udpegningsberettiget til 3 medlemmer i bestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en
4-årig periode. Medlemskabet træder i kraft, når Erhvervsstyrelsen har godkendt vedtægterne, forventeligt
inden årsskiftet, hvorefter den nye bestyrelse kan træde sammen. De 3 medlemmer, som udpeges af Vækstforum, får en valgperiode, der udløber umiddelbart efter årsmødet i april i 2016.
Region Syddanmarks udpegninger følger den kommunale valgperiode. De 2 nuværende medlemmer udpeget af Regionsrådet i Region Syddanmark bliver derfor siddende indtil udløbet af indeværende kommunale
valgperiode. Det nuværende medlem udpeget af VisitDenmark bliver siddende indtil umiddelbart efter årsmødet i april 2016. Øvrige nuværende bestyrelsesmedlemmer fratræder på tidspunktet for ikrafttræden af
vedtægtsændringerne, forventeligt inden årsskiftet.
Vedtægterne siger, at medlemmerne af bestyrelsen tilsammen skal repræsentere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. Når der indtræder nye medlemmer, herunder genudpegede medlemmer, skal der på førstkommende bestyrelsesmøde ske konstitution af bestyrelsen, således at bestyrelsen
af sin midte vælger en formand og en næstformand. Genudpegning er mulig.
Nuværende medlemmer udpeget af Vækstforum er: Direktør Jack Nielsen, Radisson Blu H.C. Andersen
Hotel og uddannelseschef Kim Tværgaard Larsen, Erhvervsakademiet Lillebælt Tietgen Kompetencecenter.
Den fremtidige bestyrelse for fonden Inspiring Denmark:
- 2 medlemmer udpeges af Region Syddanmark.
- 3 medlemmer udpeges af Syddansk Vækstforum – de skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet.
- 1 medlem udpeges af VisitDenmark.
Beslutningspunkt
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Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum udpeger 3 medlemmer som repræsenterer erhvervsturismeerhvervet til fonden Inspiring
Denmark.

Bilag
Bilag 6 – Vedtægter for den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark.

Beslutning
Formandskabet bemyndigede vækstforumformanden til at undersøge, hvilke personer der kan foreslås som kandidater på vækstforummødet.

7.

Indsats for studiejobs

Sagsfremstilling
Vækstforum anmodede på sit møde den 27. september 2012 om, at der til det kommende møde foreligger et
oplæg om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at studere i Syddanmark med fokus på studiejobs.
Sekretariatet er sammen med uddannelsesinstitutionerne i gang med at afdække den nuværende indsats og
behovet for eventuelle yderligere initiativer.
På mødet i Vækstforum vil der foreligge en status på de forskellige parters nuværende indsats for at sikre
studiejobs til studerende på videregående uddannelser i regionen, samt forslag til supplerende aktiviteter,
såfremt der er behov for det.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum drøfter indsatsen for studiejobs og tager stilling til igangsætning af eventuelle yderligere
aktiviteter.

Beslutning
Formandskabet drøftede behovet for flere relevante studiejobs i Syddanmark.
Sekretariatet er i gang med afdække den nuværende indsats og behovet for yderligere initiativer, og
resultatet forelægges til drøftelse på Vækstforums møde.

8.

Principbeslutning om en særlig indsats for kompetenceudvikling,
som rækker ud over Vækstforums forretningsområder

Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på mødet den 19. juni 2012 at supplere talentsatsningen med tre ekstra tiltag for
socialfondsansøgninger. Indsatsen skulle rette sig mod: Ledige akademikere, lavtuddannede ansatte i virksomhederne og opkvalificering af personer med erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse.
Det har betydet, at der er indkommet yderligere fire ansøgninger, hvor der søges om Socialfondsmidler inden for Vækstforums forretningsområder.
6

Hvis Vækstforum følger indstillingerne på de indkomne projekter, der søger Socialfondsmidler, vil der fortsat
være Socialfondsmidler til rådighed. Samtidig vil der, i forbindelse med at eksisterende projekter afsluttes
eller får nedskrevet sin bevilling, være et tilbageløb af Socialfondsmidler, der dermed kan disponeres igen.
Det vil på nuværende tidspunkt være vanskeligt at indhente nye ansøgninger om finansiering fra Socialfonden målrettet kompetenceudvikling inden for Vækstforums forretningsområder. Erhvervsstyrelsen henstiller,
at Vækstform skal have indstillet den samlede budgetramme inden udgangen af 2012 – og allersenest på
mødet i april 2013. Erhvervsstyrelsen foreslår endvidere, at ikke bevilgede midler efter den 15. juni 2013
overføres til fælles disposition mellem regionerne.
Der er i forbindelse med Vækstforums ordinære ansøgningsrunde indkommet yderligere tre socialfondsansøgninger, hvor der søges om midler til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ligger uden for Vækstforums
forretningsområder.
Sekretariatet anbefaler på den baggrund, at Vækstforum beslutter en særlig indsats for kompetenceudvikling, hvor der kan bevilges Socialfondsmidler til aktiviteter, som rækker ud over Vækstforums forretningsområder. Initiativet foreslås tidsbegrænset således, at de sidste ansøgninger under denne særlige indsats behandles på Vækstforums møde den 4. april 2013, hvor den fulde budgetramme skal være indstillet.
Det vil give Vækstforum muligheden for at gøre brug af den fulde Socialfondsramme og støtte projekter, der
rækker ud over Vækstforums forretningsområder, såfremt de lever op til Vækstforums resultat- og effektkrav,
herunder produktivitetsudvikling, vækst- og jobskabelse i private virksomheder.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

at Vækstforum godkender en særlig indsats for kompetenceudvikling, som rækker ud over Vækstforums
forretningsområder, med finansiering fra Socialfonden. Initiativet foreslås tidsbegrænset således at de
sidste ansøgninger under denne særlige indsats behandles på Vækstforums møde den 4. april 2013.
At der stilles krav om, at projekterne lever op til Vækstforums resultat- og effektkrav, herunder produktivitetsudvikling, vækst- og jobskabelse i private virksomheder.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

9.

Bytning af midler fra Den Europæiske Socialfond med den
konkurrenceudsatte pulje v/Erhvervsstyrelsen

Sagsfremstilling
Vækstforumsekretariatet har modtaget en forespørgsel fra Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt Syddansk Vækstforum vil bytte 15,6 mio. kr. prioritet 1 socialfondsmidler til 15,6 mio. kr. prioritet 2 socialfondsmidler med
den konkurrenceudsatte pulje.
Forespørgslen er foranlediget af Erhvervsstyrelsens overvejelser om anvendelse af de resterende midler under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler.
Den konkurrenceudsatte pulje er en del af den samlede danske EU-strukturfondsindsats og støtter perspektivrige tværregionale projekter, der bidrager til at styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen i Danmark.
Danmarks Vækstråd udvælger temaer for puljen, der afspejler aktuelle erhvervspolitiske udfordringer. Puljen
administreres af Erhvervsstyrelsen.
7

Den Europæiske Socialfonds prioritet 1 midler kan anvendes til at opkvalificere den nuværende arbejdsstyrke via en styrket innovationsindsats i virksomhederne og via en bedre anvendelse af ny teknologi. Prioritet 1
kaldes derfor også ”Bedre Job”. Den Europæiske Socialfonds prioritet 2 midler kan anvendes til en udvidelse
af arbejdsstyrken via initiativer, der enten fører til en højere beskæftigelsesfrekvens, en styrket iværksætterindsats eller en øget anvendelse af ny teknologi. Derfor hedder prioritet 2 også ”Flere Job”. Den Syddanske
Velfærdsteknologifond og lånefonden til yderområderne er finansieret via prioritet 2 midler.
På nuværende tidspunkt har Syddansk Vækstforum kun midler tilbage på prioritet 1, Bedre job. Derfor vil en
bytning af midler give Syddansk Vækstforum en baggrund for kunne indstille projektet Tønder Innovatorium,
som Syddansk Vækstforum skal tage stilling til senere i dagsordenen, til støtte. Projektet indeholder en stor
grad af iværksætteri passer dermed bedst ind under prioritet 2. Endvidere vil det give Syddansk Vækstforum
mulighed for at kunne benytte de resterende socialfondsmidler til alle typer af projekter. Endelig vil prioritet 2
midler kunne overføres til Den Syddanske Velfærdsteknologifond eller til lånefonden til yderområderne, hvis
det viser sig, at der ikke er støtteværdige ansøgninger til de sidste midler.
Det indstilles derfor, at Syddansk Vækstforum afgiver 15 ,6 mio. kr. af sine socialfondsramme for prioritet 1
med den konkurrenceudsatte pulje, mod i stedet at modtage 15 ,6 mio. kr. prioritet 2 midler.
Beslutningspunkt
Formandskabet indstiller,
•

at Vækstforum afgiver 15 ,6 mio. kr. af socialfondsrammen for 2012 for prioritet 1, Bedre Job til Erhvervsstyrelsen og i stedet modtager 15 ,6 mio. kr. af socialfondsrammen for 2012, prioritet 2, Flere
Job af Erhvervsstyrelsen.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

10. Særlig ramme til sekretariatet
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 8. december 2011 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2012. Det blev samtidig besluttet, at
sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere for anvendelsen af denne ramme.
I 2012 har sekretariatet anvendt midler fra rammen til følgende større aktiviteter:
Reklamespots på TV2-news – 520.000 kr.
OECD-konference – 56.555 kr. (samlede udgifter til konferencen er 113.110 kr. som er delt med Region
Midtjylland)
2 avistillæg om regional udvikling – 398.953 kr.
I alt er anvendt 976.593 kr. fra rammen i 2012.
Det foreslås, at sekretariatet også i 2013 bevilges en ramme på 1. mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser mv.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
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•
•
•
•

at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midler til efterretning,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2013,
at sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år,
at uforbrugte midler fra 2012-rammen tilbageføres til de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

11. Pulje til projektudvikling i yderområder
Sagsfremstilling
Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med
disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne.
Vækstforum har afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2012. Der er pr. 1. oktober 2012
bevilget 2.320.000 kr. til projekter. De resterende midler på 979.600 kr. kan søges frem til årets udgang. Der
er på nuværende tidspunkt to ansøgninger under behandling. Eventuelle uforbrugte midler fra puljen vil blive
tilbageført til de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Oversigt over støttede projekter i 2012 pr. 1. oktober 2012
Projektnavn
Ansøger
Sustainable Energy Academy – Ærø
Marstal Fjernvarme Amba
Champs Forskningscenter
Svendborg Kommune
Film Commission Fyn
FilmFyn A/S
Region Friesland – Tønder som springbræt til eks- Tønder Kommune
port
Forundersøgelse af iværksætterhus i Svendborg Svendborg Kommune
I alt
Ansøgning under behandling: Udvikling og marSøby Havn
kedsføring af Søby Havns udvidelsesprojekt
Ansøgning under behandling: Udvikling af vand- LAG Langeland
og wellnesshus i Bagenkop

Bevilget beløb
300.000 kr.
375.000 kr.
900.000 kr.
500.000 kr.
245.400 kr.
2.320.400 kr.

I handlingsplanen for 2012-13 fremgår det, at Vækstforum vil afsætte særlige midler til at understøtte projektudvikling i yderområderne. Sekretariatet foreslår, at Vækstforum afsætter 3,3 mio. kr. i 2013, som det
også har været tilfældet tidligere år.
Beslutningspunkt
Formandskabet indstiller,
•
•
•
•

at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i
2012 til efterretning,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at eventuelle uforbrugte midler fra puljen i 2012 vil blive tilbageført til de regionale erhvervsudviklingsmidler
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2013,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra
denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får afsluttende afrapportering
om anvendelse af midlerne på mødet den 5. december 2013.
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Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

12. Regeringens klyngestrategi
Sagsfremstilling
Vækstforum godkendte på mødet den 27. september udkastet til en strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats og bemyndigede formandskabet til at godkende den endelige strategi. Vækstforum besluttede
desuden at anmode sekretariatet om at igangsætte udarbejdelsen af en plan for, hvordan de prioriterede
syddanske klyngeorganisationer (Welfare Tech, Design2Innovate, Lean Energy og den grønne offshore
klynge) opnår guldstatus. Endeligt anmodede Vækstforum sekretariatet om at igangsætte økosystemanalyser af de fire prioriterede klynger.
Strategien for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats er et element i regeringens innovationsstrategi, der forventes færdig i november 2012 som en del af regeringens ny erhvervs- og vækstpolitik.
Strategien for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats er desuden en del af Vækstpartnerskabet mellem regeringen og Syddansk Vækstforum og en del af samarbejdsaftalen mellem Rådet for Teknologi og Innovation og Syddansk Vækstforum.
Der foreligger nu et endeligt udkast af strategien til godkendelse i formandskabet.
Strategien handler om, hvordan man samlet fra national og regional side kan skabe gode rammer for innovation, videndeling og vækst i innovationsnetværk og klynger, herunder sikre styrket samarbejde og arbejdsdeling mellem det statslige og det regionale niveau.
Strategien skal skabe én samlet koordinering af klynge- og netværksindsatsen på tværs af regioner og ministerier i forhold til etablering, udvikling, internationalisering og professionalisering af klynger og netværk.
Strategien består af tre hovedinitiativer:
For det første oprettes, som led i regeringens vækstpartnerskabsaftaler med regionerne, et nationalt forum
for klynger og klyngeudvikling bestående af de fire ministerier og de seks vækstfora. Forummet skal understøtte klyngeudvikling i Danmark og sikre sammenhæng og synergi mellem lokale, regionale, nationale og
internationale klynger.
For det andet gennemføres der en indsats for at dygtiggøre og professionalisere de danske klyngeorganisationer. Det sker ved at inddele klyngeorganisationerne i tre ”klyngeligaer” efter europæiske kvalitetsstandarder og tilbyde målrettet kompetenceudvikling til klynger på alle tre niveauer via en samlet supportfunktion for
klyngerne.
For det tredje styrkes klyngernes internationale aktiviteter. Dels med et intensiveret samarbejde med udenlandske klynger, de danske innovationscentre og de øvrige danske repræsentationer i udlandet. Endvidere
vil der blive arrangeret fælles matchmakingseminarer for klynger i Norden, Baltikum og det øvrige Nordeuropa.
I det nye udkast, der forelægges til godkendelse, er der foretaget en række præciseringer, men der er ikke
foretaget grundlæggende ændringer i forhold til det udkast, der blev drøftet på Vækstforummødet.
Det skal dog bemærkes, at strategien nu fremhæver de kompetencer, der er opbygget hos RegX – det danske klynge akademi, som Syddansk Vækstforum har støttet etableringen af. Der lægges op til i 2013 at samle og videreudvikle aktiviteterne i de to klyngeunderstøttende funktioner - Reg X og Netmatch – i en samlet
platform, som klyngeorganisationerne i de tre ligaer skal kunne trække på. Dette er tidligere foreslået af Syddansk Vækstforum i forbindelse med vækstpartnerskabsaftalen
Derudover kan der peges på en enkelt problemstilling, nemlig at GTS´erne er centrale spillere i strategien,
men nogle GTS’er ønsker ikke at indgå i aktiviteter, som er finansieret af strukturfondsmidler. Det kan give
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problemer i forhold til finansiering af klyngeindsatsen. Der kan således opfordres til, at ministeriet stiller krav
til GTS’erne om at indgå i strukturfondsfinansierede projekter på samme vilkår som andre centrale aktører,
f.eks. universiteterne.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum godkender Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats.

Bilag
Bilag 12 - Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

Temadrøftelse: Oplæg om klynger (kun på Vækstforummødet)
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på mødet den 27. september 2012 en temadrøftelse om klynger på det kommende
møde: Historik og fremtid, hvilke rammer skaber gode klynger og hvad kan klyngerne selv gøre.
På mødet i Vækstforum vil der være et kort oplæg som baggrund for diskussion.
Vækstforums indsats indenfor klyngeudvikling har været et centralt element i udmøntningen af Vækstforums
strategier og handlingsplaner siden Vækstforums etablering. I handlingsplanen 2007-08 blev der arbejdet
bredt med 17 indsatser i alt, heraf 3 klyngeindsatser:
-

at omstille regionens erhvervsmæssige styrkepositioner og understøtte etablerede, modne klynger.
at understøtte spirende klynger
at understøtte potentielle klynger gennem etablering af et klyngesekretariat (Sekretariatet blev ikke oprettet. I stedet blev det besluttet at gennemføre en analyse ved SDU m.fl.: Spirende klynger i Region
Syddanmark, som indeholdt andre anbefalinger)

Indsatsen var ikke afgrænset til specifikke forretningsområder, som det er tilfældet i dag.
I 2008 besluttede Vækstforum at etablere Reg X – Det danske Klyngeakademi – i samspil med bl.a. Erhvervsministeriet og Syddansk Universitet, hvor akademiet er forankret. Reg X skal sikre, at de danske klyngefacilitatorer er blandt verdens bedste, udvikle et Executive Policy Program i regional erhvervspolitik og
fremme danske virksomheders arbejde med open innovation inden for klynger.
Fra 2009 blev Vækstforums handlingsplan fokuseret fra 17 til kun 4 indsatser: Velfærdsteknologier og –
service, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger. Klyngeindsatsen byggede på 2 elementer: Udvikling af nye
forretningsområder indenfor eksisterende (modne) klynger samt udvikling af dokumenterede, potentielle
klynger.
Analysen Spirende klynger i Region Syddanmark blev anvendt som grundlag for, at Vækstforum i 2009 etablerede en mikrofinansieringspulje til at understøtte de dokumenterede, potentielle klynger. Derudover bevilgede Vækstforum procesbistand til de dokumenterede, potentielle klynger, udført af Væksthus Syddanmark,
som faciliterede udviklingen af fødevare- og transportområdet. Det lykkedes at samle fødevareklyngen i
Region Syddanmark, og Væksthus Syddanmark er i dag projektleder på projektet Syddansk Fødevareklynge.
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I 2011 blev klyngeindsatsen fokuseret yderligere ind, så der alene blev lavet en indsats for spirende klynger.
I handlingsplanen 2012-13 er klyngeindsatsen udgået som selvstændigt forretningsområde og betragtes i
stedet som et centralt redskab, der er omdrejningspunktet for organiseringen af indsatsen under Vækstforums 3 forretningsområder: Sundheds- og velfærdsløsninger, Energi og Turisme og Design. I dag udmøntes
klyngeindsatsen således konkret via de fire prioriterede klynger: Welfare Tech, Lean Energy Cluster, den
grønne offshore klynge og Design2innovate.
Den fremtidige klyngeudviklingsindsats vil være tæt knyttet til elementer i den nye klyngestrategi, som er en
fælles national-regional strategi. Strategien bygger bl.a på EU's initiativ for at skabe excellente klyngeorganisationer, hvilket betragtes som afgørende for forretningsudviklingen indenfor klyngerne. Klyngerne inddeles i
tre ligaer efter europæiske kvalitetsstandarder: Guld, Sølv og Bronze. På Vækstforums møde den 27. september 2012 blev det besluttet, at sekretariatet skal lave en plan for, hvordan Welfare Tech, Lean Energy
Cluster, den grønne offshore klynge og Design2innovate kan opnå guld status. Offshore Center Danmark
har for nylig fået tildelt guld status.
Formålet er dels at dygtiggøre og professionalisere klyngeorganisationerne, dels at styrke deres muligheder
for at tiltrække finansiering nationalt og internationalt – til gavn for virksomhederne.
Det er også tanken at tilbyde klyngerne målrettet kompetenceudvikling og support gennem en fælles platform. Platformen skal bygge på erfaringerne fra Reg X og Netmatch og videreudvikle aktiviteterne på området.
For det andet blev det besluttet at igangsætte en analyse af de såkaldte økosystemer, der omgiver de 4
klynger. Det vil med andre ord sige analyser af samarbejdet indenfor den syddanske vækstmodel (kvalificeret efterspørgsel og udbud, forskning og uddannelse samt finansiering) for de 4 klynger. Analysen skal medvirke til at styrke rammebetingelserne og optimere samspillet og samarbejdet på tværs af aktører indenfor de
4 klynger, da det ses som en forudsætning for at indfri det langsigtede vækstpotentiale.
I klyngestrategien peges desuden på vigtigheden af styrket internationalt samarbejde og internationalisering
af klyngeorganisationer, hvilket også er en af OECD’s anbefalinger til klyngeudviklingen i regionen. Klyngeorganisationerne har her en stor opgave med at få opbygget internationale kompetencer, der kan gavne
virksomheder f.eks. i forhold til eksport og tiltrækning af kapital, og det er således en klar prioritet for de 4
klynger.
Internationalisering af klyngerne er en tværgående indsats i Vækstforums strategi 2012-2020, og Vækstforum understreger dermed vigtigheden af en langsigtet indsats på området.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning
Vækstforum tog punktet til orientering med en bemærkning om, at historikken omkring Vækstforums
klyngesatsning skal fremhæves.

DEL II Orienteringspunkter
13. INTERREGs indsatsområder
Sagsfremstilling
Med udgangen af 2013 udløber det eksisterende dansk-tyske INTERREG 4A-program SyddanmarkSchleswig-KERN. Siden 2007 har programmet fordelt et samlet tilskud fra EU på ca. 330 mio. kr. til omkring
12

75 grænseoverskridende projekter. I samme periode har det andet dansk-tyske INTERREG 4A-program
”Femernbæltregion” fordelt ca. 170 mio. til ca. 25 projekter.
I perioden 2014 -2020 skal den 5. generation af strukturfondsprogrammer gennemføres. Den tager afsæt i
EU’s 2020-strategi, der fokuserer på intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst. For at udmønte 2020strategien lægger EU-kommissionen op til større fokus på målretning og effekt. Dette medfører bl.a., at alle
programmer skal vælge ud fra et fælles katalog bestående af 11 prioriteter.
For bedre at kunne leve op til kravet om fokusering og effekt, har parterne i de to eksisterende 4Asamarbejder ført sonderende drøftelser om at arbejde frem imod ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program.
Der forventes at være i størrelsesordenen 500 mio. kr. til fordeling i hele perioden.
Det fælles program skal basere sig på både fælles og regionale erhvervsmæssige styrkepositioner, ligesom
der skal arbejdes for at mindske de administrative byrder for projektparterne, gøre det muligt for virksomheder at medvirke og også fremover at understøtte det grænseoverskridende kulturelle samarbejde.
Til at lede samarbejdet er der nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter for hhv. Region Syddanmark, Region Sjælland, Delstaten Slesvig-Holsten samt områderne Nordfriesland, Ostholstein og byen Kiel.
Styregruppen serviceres af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for alle de medvirkende parter i
to eksisterende 4A-programmer. Ligeledes er der valgt et dansk-tysk konsulentteam til at forestå den obligatoriske ex-ante evaluering af programmet.
På en INTERREG 5A-konference for 300 deltagere den 12. december 2012 vil det brede partnerskab blive
præsenteret for en SWOT-analyse med fokus på samarbejdspotentialerne inden for en række fælles styrkepositioner på tværs af de to eksisterende INTERREG 4A-regioner. På konferencen vil der endvidere blive
organiseret workshops, hvor deltagerne kan give input til en konkretisering af det grænseoverskridende
samarbejde i form af forslag til indsatsområder og (fyrtårns)projekter.
Parallelt med den løbende afklaring og specificering af indholdet i et eventuelt fælles program, finder der
drøftelser sted af måder at organisere programsamarbejdet på. En afklaring af disse drøftelser udestår. Fra
Region Syddanmarks side lægges der vægt på at sikre samarbejdet organiseret omkring et stort fælles
(vækst)sekretariat på landegrænsen i den vestlige del af programområdet, eventuelt suppleret med 2-3 mindre vækstpunkter i den østlige del.
Drøftelser mellem parterne om såvel indhold (prioriteter) og form (administration) vil blive videreført med
henblik på at kunne indsende et programudkast til et nyt fælles INTERREG 5A-program til EUKommissionens godkendelse i sensommeren 2013.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

14. Regeringens redegørelse om Vækst og konkurrenceevne
Sagsfremstilling
Regeringen offentliggjorde 24. september 2012 redegørelsen ”Danmark i arbejde – redegørelse om vækst
og konkurrenceevne 2012”.
Redegørelsen viser, at der generelt er behov for at styrke konkurrenceevnen og vækstvilkårene i Danmark,
sådan at virksomhederne kan skabe vækst og varige job. For en lang række centrale indikatorer, der vedrø13

rer vækstvilkår, gennemgår rapporten aktuel status og udvikling siden 2006 set i forhold til øvrige OECD
lande.
I internationalt perspektiv er Danmark på flere områder blandt de fem bedste OECD-lande. Det gælder fx i
forhold til forskning og udvikling, ligesom vi er gået forrest i forhold til den grønne omstilling med bl.a. høj
energieffektivitet og genanvendelse af affaldsressourcer.
Der er imidlertid en række områder af betydning for vækst og beskæftigelse, hvor Danmark har væsentlige
udfordringer. Det vedrører bl.a. utilstrækkelig konkurrence og relativt lave udenlandske investeringer i Danmark samt behov for at styrke arbejdsudbuddet og hæve kompetenceniveauet.
Redegørelsens fokus er i vid udstrækning alene på det nationale niveau. På de allersidste sider behandles
det regionale niveau dog helt kort. Konklusionen er, at mange af de grundlæggende vækstudfordringer er de
samme i alle dele af landet. Det gælder også region Syddanmark. Forskellene i eksempelvis arbejdstimer pr.
beskæftiget er meget små på tværs af de danske regioner set i lyset af forskellene mellem Danmark og andre OECD-lande. Nogle vækstvilkår er dog forskellige i regionerne, og det gælder særligt de vækstvilkår, der
relaterer sig til befolkningskoncentration. Forskellene i befolkningskoncentration har bl.a. betydning for virksomhedernes muligheder for at rekruttere specialiseret arbejdskraft, hvilket er vigtigt i nogle erhverv. Landdistrikter rummer andre vækstpotentialer præget af bl.a. de naturlige omgivelser og ressourcer end byområderne. Forskelle mellem regionerne skal ses i lyset heraf. Det konkluderes således, at den nationale vækstudfordring ikke er et spørgsmål om ”enten eller”, men ”både og”: For at skabe vækst i Danmark skal potentialerne i både byer og landdistrikter realiseres.
Overordnet anbefales det i rapporten, at der rettes fokus på at vende udviklingen, hvor Danmark står svagt,
eller hvor udviklingen går i den forkerte retning. Samtidig peger rapporten på en række områder, hvor
vækstvilkårene i Danmark kan og skal styrkes. Det drejer sig om, at flere skal tilskyndes til at arbejde, kompetenceniveauet skal hæves, erhvervsmæssig fornyelse og flere vækstvirksomheder, konkurrencen skal
styrkes og udlandet skal investere mere i Danmark.
Til støtte for en styrkelse af vækstvilkårene på de nævnte områder sætter regeringens erhvervs- og vækstpolitik fokus på gode generelle vækstvilkår, fjerne vækstbarrierer og udvikle markeder.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 14 – Danmark i arbejde – redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2012

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

15. Region Syddanmarks Vækstbarometer 3. kvartal 2012
Sagsfremstilling
Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling i maj 2012. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder hvad angår omsætningen, mens der er lige mange virksomheder med positive og
negative jobforventninger.
I samtlige brancher er andelen af virksomheder, der forventer ringere og sværere adgang til lån og kreditter,
større end andelen af virksomheder, som forventer, at det bliver lettere.
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Udfordringerne med finansiering kan være medvirkende til, at virksomhederne generelt forventer at investere
mindre i det kommende kvartal.
De mest vækstoptimistiske brancher er videnservice og transport. Optimismen er lavest i detailhandelen.
Siden 2. kvartal er forventningen til omsætningen vokset betydeligt i byggebranchen men dalet markant i de
primære erhverv og engroshandel. Også industrien har haft en nedgang i forventningerne til omsætningen.
En fjerdedel tror på færre ansatte, og en fjerdedel tror på flere ansatte. Over halvdelen af virksomhederne
tror altså ikke på ændringer i det kommende kvartal. Joboptimismen er størst i byggebranchen, som er en af
få brancher, hvor jobforventningerne er vokset siden sidste måling i maj 2012. Joboptimismen er lavest i
hotel og restauration, i detailhandlen og i primære erhverv og forsyning, hvor der er flere jobpessimister end
joboptimister.
Knap to ud af tre virksomheder har søgt medarbejdere inden for de seneste 6 måneder. Af disse har hovedparten ikke oplevet nævneværdige problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, mens 30 % af virksomhederne i høj grad eller i nogen grad har haft vanskeligheder.
Målingen af konjunktur og forventninger viser udvikling på relativ kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de
langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2012 er baseret på 901 besvarelser.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 15 – Region Syddanmarks Vækstbarometer 3. kvartal 2012.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte Indstillingen.

16. Status på statslige arbejdspladser
Sagsfremstilling
Vækstforum drøftede på sit møde den 27. september 2012 problemstillingen vedrørende statslige arbejdspladser uden for Hovedstaden. Vækstforum besluttede, at der sammen med kommunekontaktrådet skulle
afsendes et brev til relevante ministre samt at iværksætte en kampagne for tiltrækning af statsarbejdspladser
med udgangspunkt i de regionale styrker.
Brevet er sendt til erhvervs- og vækstministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter, økonomi- og indenrigsministeren, finansministeren og forsvarsministeren. I brevet gives der udtryk for, at Syddanmark inden for en kort periode har mistet mange statslige arbejdspladser. I brevet opfordres regeringen til at lade sig
inspirere af erfaringer fra Sverige, hvor der igennem en årrække er flyttet ca. 2.000 statslige arbejdspladser
fra Stockholm til de svenske regioner som kompensation for nedskæringer i det svenske forsvar i de samme
geografiske områder. Desuden gøres der i brevet opmærksom på de syddanske klynger, og at klyngerne
gerne indgår i et tæt samspil med relevante statslige styrelser, der eventuelt flyttes til Syddanmark. Endelig
fremhæves OECD-rapporten, hvori det fremgår, at regionerne uden for hovedstadsområdet bidrager til en
stor del af væksten i Danmark. Brevet til ministrene er vedlagt som bilag.
Under overskriften ”Staten bør ikke kun ligge i Købehavn” har der været bragt et fælles synspunkt i JyllandsPosten med det syddanske vækstforumformandskab som afsender. Budskaberne i synspunktet ligger i tråd
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med budskaberne i brevet til ministrene. Endvidere har vækstforumformand Carl Holst ved andre lejligheder i
pressen sat fokus på problemstillingen.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 16 – Brev fra Syddansk Vækstforum og Kommunekontaktrådet Syddanmark til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen og tilkendegav, at det er vigtigt fortsat at have opmærksomhed
på tiltrækning og fastholdelse af statslige arbejdspladser.

17. Vækstforums kommunikationsindsats
Sagsfremstilling
Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 14. september til 2. november 2012.
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse
af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 14. september – 2. november 2012 har medierne bragt nedenstående omtale
af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 39
Online: 45
TV: Reklamekampagne på TV2 News med i alt 150 reklamespots i perioden 17. september til 7. oktober
TV-indslag: 1
Radio: 0
Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsløsninger: 15
Bæredygtig energi: 23
Oplevelseserhverv: 8

Tværgående: 31
Grænseoverskridende samarbejde: 3
Vækst i yderområderne: 5

Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Bilag 17 - Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 14. sep. – 2. nov. 2012
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Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

18. Økonomioversigt for handlingsplan 2012
Status for indstillinger
Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, resterer der samlet 75,4 mio. kr. strukturfondsmidler.
Punktet opdateres inden vækstforummødet med indstillingerne i forbindelse med ansøgningerne, der er
indkommet under Vækstforums udskudte ansøgningsfrist i forbindelse med Vækstforums talentsatsning,
samt to ansøgninger, som sekretariatsgruppen har ønsket at drøfte igen. Der er ansøgt ca. 21,9 mio. kr.
socialfondsmidler og 3,4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, beløbene er ikke medtaget i økonomiopgørelsen nedenfor. Disse ansøgninger behandles alene på Vækstforums møde den 6. december 2012.
Det bør derudover bemærkes, at:
-

-

-

-

Yderområdeprocenten vil med de forventede indstillinger ligge på 39 %, hvilket er under målsætningen på 41%. Erhvervsstyrelsen kan potentielt undlade at følge vækstforums indstillinger, hvis en region ikke lever op til forpligtigelserne i forhold til at opfylde målet for yderområdeprocenten.
Erhvervsstyrelsen har henstillet til, at Vækstforum har indstillet projekter til tilsagn inden for den fulde
budgetramme inden udgangen af 2012 – og allersenest i april 2013. Hvis de ansøgte midler under
Vækstforums talentsatsning og forlængelser af eksisterende projekter imødekommes som ansøgt,
vil der restere ca. 44 mio. kr. socialfondsmidler og 9 mio. kr. regionalfondsmidler.
Midlerne til anden del af ansøgningerne vedr. Projekterne Power Push og Lån en Leder forventes at
blive udløst på Vækstforums møde i april 2013 – der er tale om socialfondsbevillinger på ca. 30 mio.
kr.
Erhvervsstyrelsen foreslår, at ikke-bevilgede strukturfondsmidler efter den 15. juni 2013 skal overgå
til fælles disposition mellem regionerne. Dette behandles i Overvågningsudvalget medio november
2012.

Alt i alt forventes der at være socialfondsmidler på 14,2 mio. kr. og 9,2 mio. kr. regionalfondsmidler (samt
evt. tilbageløb) til Vækstforums disposition på aprilmødet i 2013.
Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2012-13, herunder indstillinger og budget.
Strukturfondsindstillinger i 2007-13
Budget 2007-13
Indstillinger i alt 2007 – 27/09-2012 inkl.
tilbageløb
Heraf indstillet i 2012
Rest for programperioden 2007-13

Socialfonden Regionalfonden
375.148.452
379.148.452
309.005.259
30.305.751
66.143.193

369.938.384
66.001.903
9.210.068

REM-indstillinger 2012

Budget 2012
Overførsler og tilbageløb fra 2007-11
Indstillet 2012
Rest 2012

Regionale erhvervsudviklingsmidler
101.979.748
-3.763.605
102.465.822
-4.249.679

Yderområde-% (2007 -)
Målsætning
Socialfond og Regionalfond

Efter 6/12Før 6/12-2012 2012
41%
39%
39%
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N+2 Risiko (2007 - )
N+2 Risiko for 2012 pr. 22. okt. 2012

Socialfond

Regionalfond

95,6 mio. kr.

3,9 mio. kr.

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab.
**) N+2 Risiko 2012 er det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når det anførte forbrug.

Tilbageløb
Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. 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 2007-2012 er:
-

Regionalfond: 15,0 mio. kr. svarende til 5 % af de indstillede midler.
Socialfond: 39,1 mio. kr. svarende til 12 % af de indstillede midler.
REM: 26,5 mio. kr. svarende til 5 % 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 og N+2
I indeværende strukturfondsperiode inkl. den forventede indstilling den 6. december har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 369,9 mio. kr. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 152,7 mio.
kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 309 mio. kr. (inkl. tilbageløb),
hvoraf der er udbetalt 61,0 mio. kr. I forbindelse med det igangsatte porteføljestyringsprojekt vil der fortsat
blive fulgt op på såvel resultater som forbrug.
N+2 risikoen for 2012 angiver det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne
når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2012. Risikoen falder
derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger.

Handlingsplan 2012-13: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

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

Indstilling
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Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Formandskabet drøftede mulighederne for et initiativ inden for automatisering.
Formandskabet foreslog, at Vækstforum på sit møde i april 2013 drøfter et forslag om, at formandskabet kan bemyndiges til at indstille midler på vegne af Vækstforum frem til den 15. juni 2013, hvor
ikke-bevilgede strukturfondsmidler forventes at overgå til fælles disposition mellem regionerne.

19. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-12
Sagsfremstilling
Den udarbejdede bevillingsstatus viser hvilke indstillede projekter, der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervsstyrelsen(ERST), i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.
Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra ERST, idet differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på grund af, at
projekterne er afsluttet, fremgår af oversigten.
På nuværende tidspunkt er det kun projekt Green Power Electronics Test Lab, som Vækstforum indstillede til
tilsagn den 19. juni 2012, der endnu ikke har modtaget tilsagn.
En del af de projekter, som Vækstforum indstillede til tilsagn den 27. september 2012, er på nuværende
tidspunkt videresendt til ERST. De øvrige er på vej.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Bilag 19 – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

DEL III – Behandling af ansøgning og orientering om indkomne
ansøgninger
20. Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforums pulje til
offentlig-privat innovation
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 29. november 2010 fik Vækstforums formandskab bemyndigelse til at træffe
afgørelse vedrørende ansøgninger under puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Formand19

skabet skal tage stilling til i alt 3 projekter. Det er projekter, der er indkommet til første ansøgningsfrist for
puljen den 14. maj 2012:
- 21A. Automatisk Biobank v. RoboTool A/S
- 21B. Herre i eget liv v. Indumind A/S
Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i puljen til kommercialisering af
offentlig-privat innovation.
Formålet med puljen er at understøtte mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore
virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation,
Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv – herunder samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt.
Baggrunden for etableringen af puljen er, at en evaluering af Vækstforums indsats har vist, at der er et behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at markedsmodne og kommercialisere virksomhedernes produkter – særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion
I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier, som blev godkendt af Vækstforum på
mødet den 16. juni 2011:
-

En velbeskrevet relation til forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig
Energi og Oplevelseserhverv i Vækstforums handlingsplan 2012-13
At der er tale om en teknologi/service, som står umiddelbart over for markedsintroduktion
At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af
erhvervene inden for de tre forretningsområder
At det dokumenteres, at der vil være tale om et offentlig-privat samarbejde til gensidig fordel
At projektet bidrager til øget eksport

Økonomi
Der er afsat 20 mio. kr. til puljen, og såfremt alle indstillinger følges, er der 11.997.143 kr. tilbage i puljen.
Ramme
Tidligere bevilget
Indstillet til mødet 12/11-2012
Rest

Kr. 20.000.000
Kr. 6.530.438
Kr. 1.472.419
Kr. 11.997.143

Særligt omkring potentialevurderingen
Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.
1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont
for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil
realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges til gennemførelse af projektet inden for rammerne af puljen (min. 400.000 og maks. 1.500.000 kr.).
2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgningerne forventes at give
effekt og bidrager til at indfri formålet og kriterier inden for puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Det skal bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums regulære projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset
puljen. Vurderingen af projekternes effekt skal derfor primært anvendes til at se projekternes relative placering i forhold til hinanden.
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Indstilling
Det indstilles,
•

at formandskabet tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Bilag 20 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums pulje til kommercialisering af offentligprivat innovation.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

21. Behandling af ansøgninger til OPI Puljen
21A
Projektet ”Automatisk Biobank” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 1.472.418,75 kr.
Projektet
Projektet går ud på, at håndtering af vævs- og blodprøver skal foretages af en robot, så ingen mennesker skal i berøring med de –80 graders frosne prøver. Systemet muliggør et væsentligt lavere energiforbrug og øger sikkerheden for at prøverne ikke beskadiges ved at tø for hurtigt op. I projektet vil robottens driftssikkerhed
blive testet ved at lade den køre i 3-holdsskift i en måned. Når testen er omme,
kontrolleres alle komponenter for skader. Ligeledes vil påvirkningerne af blod- og
vævsprøverne også blive analyseret.
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I forhold til i dag, hvor håndteringen foregår manuelt og prøverne opbevares i kummefrysere, kan systemet reducere energiforbruget med 78%, ifølge ansøger. Med
en kombination af et lavt energiforbrug og et minimum af lønomkostninger, når anlægget er installeret, er tilbagebetalingstiden, i forhold til andre systemer, ekstrem
kort, ifølge ansøger.
Efter projektet forventer de to virksomheder at stå med:
- en markedsundersøgelse,
- en testprotokol som er beviset for systemets driftssikkerhed samt
- en prototype der er blevet testet i en fungerende –80 graders fryser og som
kan vises frem til interesserede og potentielle købere.
Ansøger og parter

RoboTool A/S, Vejen (ansøger)
Frigortek Cooling Systems Aps., Vandel
Sygehus Lillebælt (Vejle Sygehus), Vejle
Odense Universitetshospital, Odense C

Økonomi

Forventet effekt

Samlet budget: kr. 1.963.225,00 kr.
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 1.472.418,75 kr.
Egenfinansiering i alt: 490.806,25 kr.
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Den forventede effekt for de to involverede virksomheder:
Robotool og Frigortek Cooling Systems oplyser, at de forventer at få 15-20 ordrer i
Danmark de næste 10 år. På kort sigt forventer de, på baggrund af dokumentation
fra dette projekt at kunne sælge et anlæg, bestående af 2 frysere.
Anlæggene skal tilses jævnligt for at sikre funktionaliteten og løsningerne er så specialiserede, at det forudsætter et meget indgående kendskab til opbygning af robotog køleanlæg at kunne servicere anlæggene. Bl.a. anvendes et kølemiddel til -80 C,
der ikke er tilgængeligt for andre virksomheder. Serviceringen af anlæggene er
altså interessant ud fra et forretningsmæssigt synspunkt.
Effekten hos de to virksomheder for hvert anlæg, bestående af 2 frysere, der sælges:
Hos RoboTool:
• 8 årsværk
•

Omsætningen forventes at vokse med ca. 6,5 millioner kr. pr. år + indtægter
fra service.

Hos Frigortek Cooling Systems vil hvert salg af 2 frysere udløse:
• 4 årsværk i produktionen + ¼ årsværk i serviceafdelingen. Pga. den tilbagevendende service vil hver solgt fryser øge behovet for at ansætte service teknikere
•

Konklusion

Omsætningen forventes at vokse med ca. 8 mio. kr. pr. år + indtægter fra
service & eftersyn.

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,5
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet vurderer, at projektet vil betyde en sikker effekt og at de angivne effekter er realistiske.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• projektet lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå tilsagn fra
puljen til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde – projektet befinder sig inden for Energieffektivisering og Sundheds- og Velfærdsløsninger
og fordi
• projektet resulterer bl.a. i en testprotokol som er beviset for systemets
driftssikkerhed samt en prototype, der kan vises frem for potentielle købere.
Det er begge dele centralt for kommercialisering af den Automatiske Biobank.
22

Beslutningspunkt
Det indstilles,



at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 1.472.418,75 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre
75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden.

Bilag
Bilag 21a – Indstillingsskema Biobank

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

21B
Projektet ”Herre i eget liv” er placeret i kategori C og indstilles til tilsagn.
C: Afslag
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 0 kr.
Projektet
Ældreområderne i Vejen og Odense Kommune, har ifølge ansøger fokus på at styrke relationerne internt i organisationen og eksternt i forhold til borgere og deres
familier. De to kommuner er derfor gået sammen med ansøger om dette projekt, der
har til formål at tilpasse og implementere et fleksibelt webbaseret læringssystem,
kaldet Indumind. Produktet, Indumind er baseret på principperne bag mindfulness
og emotionel intelligens. Det tilbyder læringsmoduler, der ifølge ansøger sammenlignes bedst med guidede meditationer – som ud over at resultere i øget nærvær og
overskud – giver brugerne konkrete værktøjer, de kan anvende i deres hverdag i
kontakten med ældre og syge borgere. Produktet er et webbaseret system, hvor
deltageren frit kan vælge at tage imod læring, når han/hun vurderer, at de bedste
rammer og det største behov for læring er til stede.
Der vil konkret i projektet ske en implementering og brugerdrevet tilpasning af ITsystemet Indumind i de to kommuner. Projektet gennemfører en dokumenteret undersøgelse af Indumind, der skal påvise produktets evne til 1) at minimere stress og
konflikter samt maksimere organisatorisk trivsel og samarbejde og 2) at give borgere større mulighed for at være selvhjulpne i hverdagen.
Ansøger forventer at brug af produktet vil betyde, at medarbejderne i social- og
sundhedssektoren oplever mindre stress og mere overskud i hverdagen. Dette vil
ifølge ansøger have den betydning, at de ansatte vil opnå en styrket relation og
bedre dialog med borgeren og derfor vil være bedre i stand til at yde en bedre service og hjælpe borgeren med at blive længere tid i eget hjem.
Indumind A/S, Odense C (ansøger)
Ansøger og parter
Odense Kommune, Odense S
Vejen Kommune, Brørup
Økonomi

Forventet effekt

Samlet budget: 1.124.584,84 kr.
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 694.993,43 kr.
Egenfinansiering i alt: 429.591,41 kr.
Score på projektets forventede effekt (1-5): 1
Projektets forventede effekter:
Ifølge ansøger vil projektet i projektperioden for virksomheden Indumind betyde en
• forøgelse af salg af licenser til offentlige aktører på 900 stk. og en meromsætning i på ca. 2.1 mio. kr.
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Ifølge ansøger vil der 2 år efter projektet
• blive solgt yderligere 1.800 licenser og omsætningen vil være steget til 6.4
mio. kr.
Ifølge ansøger vil der 3 år efter projektet
• blive solgt yderligere 2.700 linser og omsætningen vil være steget til 12,9
mio. kr.
Ifølge ansøger vil virksomheden Indumind 3 år efter at projektet er afsluttet have 4,5
personer flere ansat, primært sælgere.
Projektets effekt hos udvalgte ansatte i Vejen og Odense Kommune
Ansøger forventer, at projektet vil have en direkte effekt på det personale, som indgår i projektet, i form af, at de vil opleve mindre stress, bedre trivsel på arbejdspladsen og færre sygedage. Ifølge ansøger vil det få den indirekte effekt, at borgerne
oplever en bedre dialog med offentlige ansatte, hvilket vil medføre, at borgerne føler
sig i stand til ved sygdom og alderdom at blive længere tid i eget hjem og dermed
blive ”Herre i eget liv”.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet vurderer ikke, at det er urealistisk at ansatte i de to kommuner vil opleve mere overskud og bedre trivsel ved gratis at kunne arbejde med mindfullness,
meditationer og emotionel intelligens gennem Induminds webløsning. Sekretariatet
vurderer dog, at den indirekte effekt i form af at borgere vil blive mere selvhjulpne
og blive længere tid i eget hjem ikke er sandsynliggjort.
Sekretariatet vurderer, at projektet for virksomheden Indumind vil have en betydning, men at effekten i form af øget omsætning og fastansættelse af personale er
usikre. Sekretariatet finder de angive effekter 2 og 3 år efter projektet for urealistiske og sekretariatet vurderer, at projektets effekter er for begrænsede til, at projektet kan opnå støtte fra puljen til kommercialisering af offentlig og privatsamarbejder.
Projektet indstilles til afslag, fordi:
• ansøger ikke har sandsynliggjort de indirekte effekter i form af, at borgerne
bliver mere selvhjulpne,

Konklusion

•

det er tvivlsomt, at projektet vil bidrage til at markedsmodne IT-systemet,
idet det konkrete udbytte af test og implementering af It-systemet er uklart,

•

det er usikkert, om der er andre offentlige aktører der ønsker at købe Induminds IT-system,

•

Effekten af projektet vurderes at være lav og usikker.

Beslutningspunkt
Det indstilles,


at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation, idet projektets effekt vurderes at være lav og
usikker.

Bilag
Bilag 21b – Indstillingsskema Herre i eget liv.
Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen.

22. Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforum
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Sagsfremstilling
Vækstforum skal tage stilling til i alt 16 projekter. På nuværende tidspunkt er der seks ansøgninger, der ikke
er færdigbehandlet. Dels er der 4 ansøgninger, som er indkommet til Vækstforums udskudte ansøgningsfrist
i forbindelse med Vækstforums talentsatsning, dels er der to ansøgninger, som sekretariatsgruppen har ønsket at drøfte igen. De sidste i alt seks ansøgninger behandles på et ekstraordinært sekretariatsgruppemøde
den 14. november 2012 og indstillingerne vil således foreligge til behandling på Vækstforums møde den 6.
december 2012.
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 2012.
Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som
fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.
Ansøgninger til ”Grøn Vækst puljen”, hvor der søges om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler vurderes både ift. de vurderingskriterier, der er gældende for ”Det Syddanske Grøn Vækst Program” og ift. Vækstforums øvrige vurderingskriterier.
Projekterne uden for Vækstforums forretningsområder er ikke vurderet i forhold til dets effekter på Vækstforums målsætninger. Projekterne er i stedet blevet vurderet på baggrund af kvaliteten af projekternes aktiviteter samt udvalgte effektindikatorer, som fremgår af de tilhørende dagsordenspunkter, herunder produktivitetsudvikling, vækst- og jobskabelse i private virksomheder.
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 22a – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 6. december 2012.
Bilag 22b – Orientering om indkomne ansøgninger.

23. Meddelelser
Ingen bemærkninger.

24. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
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