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Forord
En række aktører og virksomheder i regionen og naboregioner 
har været med til at gennemføre Vækstforum Sjællands hand-
lingsplan for 2007. Initiativer for over 120 mio. kr. er igangsat 
og skal være med til at skabe vækst og fornyelse i regionen.

Vækstforum Sjælland fortsætter arbejdet i 2008 og vil med 
nærværende handlingsplan invitere alle med gode idéer til at 
være med. Vækstforum vil særligt opfordre private virksom-
heder til at deltage og vil bl.a. etablere „platforme“ for udvik-
ling af bestemte erhverv, med henblik på tættere samarbejde 
med virksomhederne.

På de følgende sider præsenteres vækstforums 10-punktsplan 
og den indsats, vækstforum vil gennemføre i 2008. Færdigud-
viklingen af de nævnte initiativer skal ske i samarbejde med 
regionens aktører. Handlingsplanen viser, hvad vækstforum 
fokuserer på i 2008. Planen skal være med til at udvikle 
regionen, og forslag til nye vinkler og forbedringer er altid 
velkomne.

God læselyst! 
 
Venlig hilsen

Kristian Ebbensgaard
Formand for Vækstforum Sjælland
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Vækstforum Sjællands 10-punktsplan for 2008

1. Region Sjælland satser på vedvarende energi

Vækstforum vil som led i partnerskabsaftalen med 
regeringen satse på miljøvenlige energiformer. Der 
sættes særlig fokus på biobrændstoffer med det 
mål at have et demonstrationsanlæg klar til klima-
konferencen i 2009.  

2. Bæredygtigt og intelligent byggeri

Vækstforum vil bidrage til at styrke byggeri- og byg-
gematerialeerhvervets konkurrenceevne og profil 
ved at støtte demonstrationsprojekter inden for bl.a. 
energieffektivt byggeri frem mod klimakonferencen 
2009.
 
�. Danmarks førende helårsdestination

Vækstforum vil fortsætte markedsføringen af regio-
nen og styrke oplevelsesøkonomien i samarbejde 
med Østdansk Turisme, Wonderful Copenhagen 
og Visit Denmark. Vækstforum sætter særligt 
fokus på, hvad der kan gøre regionen til en attraktiv 
helårsdestination.

�. Vilje, evne og vejen til vækst

Vækstforum ønsker at forbedre virksomhedernes 
og iværksætteres adgang til risikovillig kapital. Der 
skal fokuseres på et kompetenceløft af lederne i 
regionens små og mellemstore virksomheder, så  
de er klædt på til at skabe innovation og vækst. 

5. Vidensamarbejde med institutioner i  
 regionen og i andre regioner

Vækstforum vil trække på videninstitutioner i regio-
nen og i andre regioner i ind- og udland for at sikre, 
at virksomheder i regionen har adgang til relevant 
viden.

6. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner  
 om kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet 

Vækstforum vil bidrage til, at virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner finder nye veje at gå for 
at imødekomme manglen på arbejdskraft. Vækst-
forum vil samarbejde med regionens uddannelses-
institutioner om udvikling af erhvervsrelevante 
uddannelser. 

7. Den sunde region

Vækstforum vil sætte fokus på sundhed, wellness, 
fødevareudvikling og oplevelser i kombination.  
Vækstforum vil bidrage til at nedbryde barrierer 
mellem offentlige og private parter og støtte nye 
måder at udvikle ydelser og produkter på.  

8. Gode lokale rammer for erhvervsudvikling

Vækstforum ønsker, at der er gode lokale rammer 
for at drive erhverv og for tilflytning af arbejdskraft 
og nye virksomheder. Det handler bl.a. om høj kva-
litet i den offentlige erhvervsservice, adgang til  
erhvervsarealer, transportforhold og uddannelses-
tilbud.

9. Det kører for Region Sjælland 

Vækstforum vil støtte udviklingen af logistik- og 
transporterhvervet. Med beliggenheden mellem 
Hovedstaden og Fyn-Jylland samt mellem Tysk- 
land og Skandinavien er regionen et godt center  
for distribution.   

10. Region Sjælland er klar til Femern Bælt- 
    forbindelsen

Vækstforum vil sætte fokus på at udnytte poten-
tialet for erhvervsudvikling som vil følge af den kom-
mende Femern-forbindelse og bidrage til bevidsthed 
i regionen om de muligheder forbindelsen giver.
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Indledning
I januar 2007 vedtog Vækstforum Sjælland en 4-årig 
strategi for vækst og erhvervsudvikling i regionen. 
Den er formet over fem strategiske indsatsområder: 
To tværgående med afsæt i regionens erhvervsmæs-
sige styrkepositioner og geografi og tre tematiske, der 
afspejler behovet for øget innovation, iværksætteri og 
kompetenceudvikling. Disse temaer dannede grundlag 
for en 1-årig handlingsplan og en tilhørende 10-punkts-
plan, der sammenfattede vækstforums højst prioriterede 
indsatsområder i 2007.

Grundlaget for vækstforums handlingsplan 2008 er den 
4-årige strategi og de initiativer, der er igangsat i 2007. 
Handlingsplan 2008 afspejler også nytilkomne forud-
sætninger og muligheder, bl.a. med afsæt i den regionale 
partnerskabsaftale mellem regeringen og vækstforum, 
indgået juni 2007. 

Initiativer i forhold til FN’s klimakonference 2009 og 
kompetenceudvikling for at sikre kvalificeret arbejds-
kraft er nogle af de indsatser, som prioriteres højt i 
2008. Endvidere er samarbejde med andre regioner 
væsentligt såvel på klimaområdet som på andre felter, 
hvor man kan lære af hinanden og give initiativerne en 
større vægt ved at satse i fællesskab.

Handlingsplan 2008 og den tilhørende 10-punktsplan 
udmønter Vækstforum Sjællands ønske om at sikre op-
følgning og udvikling af allerede igangsatte initiativer, 
samt at medvirke til at udvikle nye, konkrete initiativer 
inden for strategiens kerneområder. Vækstforum læg- 
ger særlig vægt på, at regionens virksomheder ind- 
drages i realisering af strategien og handlingsplanen. 

Vækstforum gennemfører initiativer i samarbejde  
med en lang række aktører. Det er med til at skabe  
regionalt ejerskab til erhvervsudviklingsstrategien. 
Vækstforum medfinansierer initiativer med regionale 
udviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler. Rammen 
for medfinansiering af initiativer i 2008 udgør 72,5 mio. 
kr. i regionale midler og 72 mio. kr. i strukturfondsmid-
ler. Derudover kan der søges om medfinansiering fra en 
række andre kilder. 

I de følgende kapitler præsenteres de 10 hovedpunkter i 
vækstforums indsats i 2008. Hvert kapitel beskriver mål, 
sammenhængen til strategi og igangværende aktiviteter 
og de nye initiativer, vækstforum vil fremme i 2008. Det 
afsluttende kapitel beskriver måden indsatsen gennem-
føres på og sammenhængen til andre programmer og 
strategier. 

Innovation Iværksætteri
Viden, 

uddannelse 
og 

kompetencer

Naboer, byer, landdistrikter og yderområder

Erhvervsmæssige styrkepositioner og fremtidige vækstområder
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1. Region Sjælland satser på vedvarende energi

Vækstforum vil som led i partnerskabsaftalen med rege-
ringen fortsætte satsningen på miljøvenlige energiformer.   
Vækstforum vil samarbejde med regionens byer og aktører 
om at sætte Sjælland på landkortet til klimakonferencen og 
samarbejde med andre regioner på de områder, hvor der 
gennem fælles indsats kan skabes nationale fyrtårne. I 2008 
vil vækstforum implementere samarbejdsaftaler med Risø 
DTU og Copenhagen Capacity, der bl.a. handler om at styrke 
regionens kompetencer og profil på energiområdet. Eksport-
potentiale og muligheder for internationale investeringer skal 
afdækkes.

Partnerskabsaftalen og klima- 
topmødet 2009 
I 2009 er der planlagt internationalt klimatopmøde i Køben-
havn. Mødet vil medvirke til, at Danmark bliver genstand 
for hele verdens opmærksomhed, når det gælder miljø- og 
klimadiskussionen. Vækstforum Sjælland ønsker i den sam-
menhæng at udnytte de mange muligheder, som regionen har 
for at fremvise gode projekter indenfor klima- og energiområ-
det. Projekterne skal bl.a. give nye bud på, hvordan effekterne 
af den globale opvarmning kan imødegås.  

Aktiviteter i 2007 – Erfaringer at 
bygge videre på
Vækstforum har i 2007 igangsat projektet „Udviklingsinitiati-
ver inden for biobrændsel og biobrændstoffer“. Formålet er at 
fremme udnyttelsen af bioressourcer til energiformål i Region 
Sjælland ved at etablere et klyngesekretariat på bioressour-
ceområdet. Med etableringen af „Videns- og Teknologicenter 
for Vindmølledrift“ på Lolland er der samtidig skabt basis for 
at styrke netværk og udvikling inden for vindmøllebranchen 
og relateret forskning.

Vækstforum har i 2007 indgået 3-årige samarbejdsaftaler 
med Risø DTU, Invest in Denmark og Copenhagen Capacity, 
som implementeres fra 2008. Aftalerne indebærer bl.a., at 
de regionale kompetencer på energi- og miljøområdet skal 
udvikles, og at de regionale styrker skal profileres. 

Endelig har vækstforum ultimo 2007 indkaldt idéer til ambi-
tiøse projekter, der skal markere regionen til klimakonferen-
cen.

Vækstforums strategi 2007-2010 og partner-
skabsaftalen

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007-
2010 udpeger energi som et af regionens vækst-
erhverv.  Det sker på grundlag af en analyse, som 
fremhæver regionens særlige forudsætninger. 
Særligt biobrændstoffer fremhæves som et område, 
hvor regionen er stærk mht. produktionsvilkår, viden 
og aktører. 

Partnerskabsaftalen med regeringen 2007-2009 
sætter særligt fokus på biobrændstoffer med det mål 
at have et demonstrationsanlæg klar til klimakon-
ferencen i 2009. Derudover er der lagt vægt på, at 
vækstforum bl.a. skal:
• undersøge potentialet for at udvikle et stærkt fyr- 
 tårnsprojekt inden for energiområdet, som tager  
 udgangspunkt i de potentialer, der findes i Region  
 Sjælland og understøtter regeringens energistra- 
 tegi
• igangsætte et større projekt, som sigter mod  
 anvendelse af biomasse til energiproduktion
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Mål: 
Vækstforum ønsker, at regionen til FN-klimakonfe-
rencen i 2009 kan fremvise demonstrationsanlæg 
og eksempelprojekter inden for vedvarende energi i 
international målestok og særklasse, bl.a. projekter 
med finansiering fra Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (EUDP).

Vækstforum ønsker bedst mulig koordinering af re-
gionens aktiviteter op til klimakonferencen.

Indikatorer: 
Igangsættelse af 1-3 „fyrtårne“ – fx demonstrations-
anlæg – inden for vedvarende energi til klimakonfe-
rencen 2009.

Regionens andel af bevillingerne fra EUDP-program-
met er mindst 20 procent.

Mindst 5 besøg af internationale investorer, der på-
tænker investering i udvikling og produktion på miljø- 
og energiområdet inden klimakonferencen i 2009. 
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Regionens position inden for energi- og miljøteknologi dan-
ner grundlag for eksport bl.a. til Kina, som har vist interesse 
for dansk teknologi til at løse egne energi- og miljøproblemer. 
RUC har fokus på Danmarks banebrydende erfaringer med 
integrerede energi- og miljøsystemer og arbejder på at etab-
lere et udstillingscenter for dansk energiteknologi i Shanghai. 
Centret og de kontakter der er skabt, kan bruges af regionale 
virksomheder til at styrke deres aktiviteter i Kina. Mulighe-
derne for udenlandske investeringer i regionen skal afdæk-
kes gennem Copenhagen Capacity’s og Invest in Denmark’s 
medarbejdere i udlandet.

Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Demonstrationsanlæg for bioethanol

Vækstforum vil understøtte de regionale aktørers indsats 
for at udvikle et demonstrationsanlæg inden for bioethanol. 
Planerne vil blive realiseret med udgangspunkt i de større 
regionale energivirksomheder i samarbejde med landbruget, 
videninstitutioner mv. Målet er, at der er et demonstrations-
anlæg i drift til klimakonferencen.

Koordinering af aktiviteter i forhold  
til klimakonferencen

Vækstforum vil bidrage til bedst mulig koordinering af akti-
viteterne i forbindelse med FN-klimakonferencen. Det skal 
være med til at sikre en langvarig effekt for hele regionens er-
hvervsliv. Regionen skal samarbejde med Regeringens tvær-
ministerielle 2009-sekretariat. Som led i partnerskabsaftalen 
vil vækstforumsekretariatet samarbejde med sekretariatet for 
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 
(EUDP).

Vækstforum vil tilskynde til en koordinering mellem statslig 
og kommunal planlægning og de energiinitiativer, der tages 
i regionen, herunder opsætning af vindmøller, etablering af 
forsøgsanlæg mv. Vækstforum vil bidrage til koordinering 
med andre regioner, hvor det er relevant.

1. Region Sjælland satser på vedvarende energi
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2. Bæredygtigt og intelligent byggeri
Vækstforum vil støtte udvikling af byggeri- og byggemate-
rialeerhvervet, som er en af regionens største erhvervssek-
torer. Bæredygtig køling, intelligent byggeri, recirkulerbare 
byggematerialer og bæredygtige opvarmingsformer styrker 
erhvervets konkurrenceevne og profil. Vækstforum vil støtte 
demonstrationsprojekter til klimakonferencen 2009. Vækst-
forum ønsker i 2008 i særlig grad at fremme initiativer, som 
kan bidrage til at udvikle nye typer af fremtidssikret byggeri i 
attraktive bymiljøer. 

Om bæredygtigt byggeri
En generel øget opmærksomhed på de igangværende klima-
forandringer stiller nye udfordringer til fremtidige byggefor-
mer, herunder anvendelse af materialer, som kan begrænse 
udslippet af CO2. Det giver nye muligheder for udvikling og 
eksport inden for byggeri- og byggematerialeerhvervet. Der 
skal sættes fokus på at udnytte nye teknologier og sætte nye 
standarder for bæredygtigt byggeri, i takt med at der opføres 
nye boliger i regionen. Det samme gælder ved renovering af 
eksisterende bygningsmasse særligt i offentlige bygninger, 
hvor der er potentiale for energieffektivisering. 

Allerede i dag er Danmark internationalt kendt for miljø- og 
energieffektive teknologier, og der findes i dag en lang række 
erfaringer med at fremme miljø- og energibevidst byggeri. 
Udviklingen rummer store forretningsmuligheder for mo-
derne byggeri, der bygger på den fornødne teknologiske og 
designmæssige ekspertise. 

I samarbejde med kommunerne kan der sættes fokus på 
totaløkonomi ved renovering og nybyggeri. Når man ser på 
hele levetiden af byggeriet og de samlede anlægs- og drifts-
omkostninger, kan det vise sig at være en større fordel at 
satse på energieffektive løsninger, end når man kun ser på 
anlægsinvesteringen.

Vækstforums strategi 2007-2010 

Vækstforums strategi sætter fokus på eksisterende 
erhvervsmæssige styrker og potentielle vækster-
hverv. Byggeriet fremhæves som et af de betydende 
erhverv i regionen. Samtidig fremhæver strategien 
behovet for innovation og nye satsninger inden for de 
traditionelle erhverv, herunder byggeriet. En undersø-
gelse foretaget for vækstforum viste, at klyngesam-
arbejde eller partnerskaber ikke er særligt udbredt 
inden for sektoren. Bæredygtigt byggeri er således 
et område, der kan kombinere regionens ressourcer 
på energi-miljøområdet med de stærke kompetencer 
inden for byggeriet.
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Aktiviteter i 2007 – erfaringer at 
bygge videre på

Allerede i 2007 har vækstforum igangsat et initiativ, som 
skal afklare en lang række af regionens muligheder inden for 
fremtidige byggerier. I projektet KIBS (Fremtidens byggeri 
tilpasset effekt af klimaforandringer samt øgede miljø- og 
energikrav) samarbejder en række regionale parter om at 
igangsætte konkrete byggeprojekter i regionen, som vil kunne 
imødegå fremtidens klima. Projektet bidrager således til 
virksomhedernes innovation og forbereder dem til at kunne 
levere produkter og services, som er tilpasset fremtidens 
klimaforandringer. 

Derudover har vækstforum i 2007 igangsat videreuddannel-
sesinitiativet „Energiefteruddannelse for SMV’er“. Initiativet 
vil øge håndværksvirksomhedernes grundlag for at rådgive 
deres kunder i retning af at investere i energisparende løsnin-
ger bl.a. i diverse udskiftningssituationer og ved renoveringer.

Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Demonstrationsprojekter til klima- 
konferencen 2009

Vækstforum vil understøtte, at der udvikles markante demon-
strationsprojekter inden for bæredygtigt byggeri. Vækstforum 
ønsker, at der på tværs af byggeriets underopdelte brancher 
udvikles nye materialer, bygge- og installationsmuligheder. 
Bl.a. nye løsninger inden for bæredygtig køling, bæredygtige 

opvarmningsformer, intelligent byggeri og anvendelse af 
recirkulerbare byggematerialer. Udvikling af nye løsninger 
på disse områder vil styrke erhvervets konkurrenceevne og 
profil. 

I samarbejde med kommunerne skal der sikres helhedstænk-
ning, således at bæredygtigt byggeri integreres i forbindelse 
med udvikling af attraktive bymiljøer. 

Regional platform for bæredygtigt 
og intelligent byggeri

Byggeri- og byggematerialeerhvervet er i Region Sjælland 
karakteriseret ved at bestå af et stort antal mindre firmaer  
og aktører styret af mange forskellige interesser, som koordi-
neres fra projekt til projekt uden faste rutiner for videnover-
førsel. 

Vækstforum ønsker at bidrage til udvikling af erhvervet ved 
at stimulere til koordinering og samarbejde mellem regionens 
virksomheder. Det skal ske ved at etablere en „platform“ i 
samarbejde mellem vækstforum og erhvervet. Koordine-
ringen skal sikre, at der indhentes erfaringer fra forskellige 
byggeprojekter og udvikling af byggematerialer. Erfaringerne 
skal medvirke til, at der i virksomhederne bliver en øget 
opmærksomhed på at inddrage ny viden om materialer og 
teknologiske byggeløsninger. 

Mål 
Vækstforum ønsker, at der til FN-klimakonferencen 
i 2009 kan fremvises en række demonstrationsbyg-
gerier og eksempelprojekter i international målestok 
og særklasse.

Vækstforum vil medvirke til at øge vækst og eksport 
i byggeri- og byggematerialeerhvervet gennem fokus 
på energieffektive løsninger og totaløkonomi (leve-
tidsberegninger) i såvel nybyggeri som renoveringer.

Indikatorer
Antal demonstrationsbyggerier.

Antal af virksomheder der deltager i platform for 
udvikling af byggeriet.
 
Udvikling af energiøkonomiske standarder for best 
practise mellem institutioner (skoler, daginstitutioner 
og plejehjem) med samme funktion på tværs af regio-
nens kommuner.

2. Bæredygtigt og intelligent byggeri
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3. Danmarks førende helårsdestination
Vækstforum vil i 2008 sætte særligt fokus på initiativer, der 
kan gøre regionen til en attraktiv helårsdestination. Oplevel-
sesøkonomien skal styrkes. Der skal arbejdes for øget kvalitet 
og kapacitet inden for både fritids- og erhvervsturisme. 
Vækstforum vil som et led i dette arbejde fortsætte markeds-
føringen af regionen i samarbejde med Østdansk Turisme, 
Wonderful Copenhagen og Visit Denmark.  

Om Region Sjælland som helårs- 
destination
Regionens nærhed til hovedstaden giver særlige mulighe-
der for udvikling af helårsturisme, som kombinerer by- og 
erhvervsturisme med korte ferier og kystturisme i Region 
Sjælland. By- og erhvervsturister, der besøger København i 
løbet af året, skal gøres opmærksomme på, hvilke muligheder 
der er i at udvide besøget med nogle dages ferie i Region Sjæl-
land. Udviklingen af helårsturisme skal knyttes til de aktivite-
ter, regionen igangsætter inden for oplevelsesøkonomien.

Region Sjællands kystlinje med sit udbud af fritidshuse og 
maritime tilbud udgør sammen med regionens unikke natur-
områder, som fx Møns Klint, Naturpark Åmosen og regionens 
småøer, et stort potentiale. Herudover byder regionen på en 
række attraktioner, der kan udvikles samlet: eksempelvis 
regionens købstæder, kunst og kulturlivet. Endelig udgør 
fødevarer og gastronomi et særskilt potentiale for regionen. 

Især erhvervsturisme øger muligheden for at tiltrække 
turister til regionen i ydersæsonerne. Erhvervsturismen 
skal styrkes, særligt med fokus på at synliggøre regionens 
erhvervsmæssige styrkepositioner, herunder miljø, energi og 
bæredygtighed. Udviklingen af turismen skal ske ud fra en 
helhedsbetragtning, som tager hensyn til natur og miljø og 
udnytter de lokale styrker i byer og landdistrikter.
 

Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

Vækstforum ser turismen som et vigtigt erhverv i 
regionen, især for yderområderne. Der er gode mu-
ligheder for vækst og basis for at udnytte regionens 
potentialer, som fx natur, købstæder, kreative miljøer 
og nærheden til hovedstaden. Vækstforum lægger 
vægt på, at regionens aktører samarbejder bredt om 
at udvikle nye produkter og koncepter, der understøt-
tes af nye teknologier, kompetenceudvikling, uddan-
nelse, lederudvikling, mv.
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Aktiviteter i 2007 – erfaringer at 
bygge videre på
Vækstforum har i 2007 indgået en treårig aftale med Øst-
dansk Turisme om markedsføring og synliggørelse af  
regionen i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Visit 
Denmark m.fl.

Vækstforum støtter projektet Helårsturisme, der indgår i  
Visit Denmarks nationale satsning, og hvor Nordvestsjælland 
er udpeget som udviklingsdestination. Vækstforum har der-
udover oplevet stor interesse for turismeudvikling i 2007, og 
der er igangsat projekter indenfor flere forskellige emneom-
råder, herunder natur-, maritim- og købstadsturisme. Flere af 
disse projekter vil danne grundlag for initiativer i 2008. 

Aktiviteter i 2008

Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Turismeplatform

Vækstforum vil i samarbejde med Østdansk Turisme og kommu- 
nerne medvirke til at etablere en turismeplatform, som skal 
varetage den langsigtede strategiske udvikling af turismeerhver- 
vet. Herunder understøttelse af de helårsturismeprojekter, der 
er igangsat i regionen og igangsættelse af nye aktiviteter, der 
sætter regionen på landkortet som førende helårsdestination.

Kvalitet i fritidsturismen

Kvaliteten i fritidsturismen i Region Sjælland skal udvikles, 
således at regionens naturattraktioner, herunder kystområder, 
bliver fremhævet. Samtidig ønsker vækstforum, at der sættes 
fokus på regionens købstæder, koblingen mellem turisme og 
oplevelse, kunst og kultur, på fødevarer og gastronomi som 
regional attraktion, samt på IT og teknologi som en integreret 
del af turismeoplevelsen i Region Sjælland.

Udvikling af erhvervsturisme

Potentialet for øget omsætning i erhvervsturismen skal udnyt- 
tes. Erhvervsturisme er en styrkeposition i dele af regionen,  
der skal styrkes yderligere gennem en øget markedsførings-
indsats, udvikling og bedre regional koordinering. Erhvervs-
turismen i Region Sjælland skal drage nytte af regionens 
væksterhverv, som fx energi og miljø, medico-sundhed, bygge 
og anlæg, transport og logistik, fødevarer, frøavl og landbrug 
i øvrigt. Vækstforum ønsker endvidere særskilt, at regionens 
udbud af konferencefaciliteter og værtskompetence udvikles. 

Mål
Vækstforum ønsker at medvirke til, at Region Sjæl-
land bliver Danmarks førende helårsdestination. 

Region Sjælland skal være kendetegnet ved, at både 
fritidsturister og erhvervsturister oplever høj kvalitet 
i udbuddet af oplevelser, attraktioner, overnatnings-
muligheder, fødevarer/gastronomi og kvaliteten af 
infrastruktur, herunder IT.

Vækstforum ønsker at markedsføre Region Sjælland 
som destination for møder og konferencer.

Indikatorer
Turistattraktioner som kan dokumentere øget turis-
meomsætning uden for sæsonen.

Etablering af nye „året rundt aktiviteter“.

Stigning i andelen af overnatninger uden for sæsonen.

Stigning i antallet af konferencer, messer, udstillinger 
etc.

3. Danmarks førende helårsdestination
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4. Vilje, evne og vejen til vækst

Vækstforum vil tage initiativ til et ledelses- og kapitalnetværk. 
Vækstforum ønsker at forbedre eksisterende virksomheders 
og iværksætteres adgang til risikovillig kapital. Samtidig 
skal der fokuseres på at sikre et kompetenceløft af lederne i 
regionens små og mellemstore virksomheder. Således at de er 
klædt på til at skabe innovation og vækst. 

Innovation og iværksætteri
Blandt regionerne i Danmark har Region Sjælland den  
laveste andel af højtuddannede iværksættere og en lav andel 
af vækstiværksættere.

Mange gode idéer opstår i det daglige arbejde i offentlige og 
private institutioner og virksomheder. Vækstforum vil med-
virke til, at de gode idéer udvikles og modnes til at blive nye 
produkter og services i regionen.    

Vækstforum ønsker, at rådgivningen af iværksættere og virk-
somheder skal være bedst mulig. Det gode købmandskab og 
muligheder for finansiering er et vigtigt grundlag for at skabe 
vækst. Endelig er der behov for fokus på virksomhedernes 
ledelse og deres evne til at igangsætte og lede innovation i 
virksomhederne.

Aktiviteter i 2007 – erfaringer at 
bygge videre på
Vækstforum har igangsat en række initiativer i 2007 som skal 
fremme bedre vilkår for vækstvirksomheder. Kontrakten med 
Risø DTU samt projekterne Vækstdriver, Regionale innova-
tionsagenter og I-techpartner giver virksomheder mulighed 
for nærmere samarbejde med videninstitutioner på relevante 
områder samt risikovillig kapital. 

Ekspertpanelet for innovation, som er nedsat af vækstforum, 
skal tilvejebringe idéer og rådgive om indsatsområder rettet 
mod innovation i de regionale virksomheder. 

Partnerskabsaftalen mellem vækstforum og regeringen læg-
ger vægt på kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsat-
sen og udvikling af specialiserede rådgivningstilbud. Det skal 
ske med udgangspunkt i Væksthus Sjælland, som er etableret 
i 2007 og har til opgave at understøtte vækstiværksættere og 
vækstvirksomheder. 

Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

Vækstforums strategi har fokus på at øge innovati-
onsgraden i regionens virksomheder. Det skal bl.a. 
ske ved innovativt samspil med videninstitutioner 
og andre samarbejdsparter i og udenfor regionen. 
Strategien har også fokus på, at der er behov for flere 
vækstiværksættere og for at få flere højtuddannede 
til at starte virksomhed. Strategien lægger op til bedre 
udnyttelse af de opbyggede systemer for formidling 
af risikovillig kapital, herunder Vækstfondens ordnin-
ger, venturekapital og innovationsmiljøer. Adgang 
til risikovillig kapital er centralt for såvel innovative 
projekter som iværksættere, der ønsker vækst.
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Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Risikovillig kapital 

Vækstforum vil i 2008 arbejde på en afklaring af, om 
regionen skal udnytte EU-initiativet Jeremie med henblik 
på at forbedre SMV’ernes finansieringsmuligheder. Ideen i 
initiativet er at afsætte en andel af EU-strukturfondsmidlerne 
i en pulje, som kan bruges til investering af ansvarlig kapital i 
virksomheder. 

Vækstforum vil nedsætte en arbejdsgruppe med CAT, Vækst-
hus Sjælland og andre finansielle aktører i regionen, der kan 
komme med forslag til, hvordan man kan øge kendskabet til 
og rådgivningen om de forskellige finansieringsmuligheder. 
Vækstforum vil i den forbindelse fortsætte dialogen med Con-
nect Denmark, som skal formidle kapital til iværksættere på 
vegne af Vækstfonden. 

Understøttelse af innovation i regionens  
virksomheder

Vækstforum vil støtte op om initiativer, der styrker ledelsen 
af virksomheder i forhold til innovation og vækst. Herunder 
se på muligheden for at etablere et regionalt ledelsesakademi 
eller et ledelses- og kapitalnetværk, som kan bidrage til at ud-
danne virksomhedernes ledere til de globale udfordringer.

Vækstforum vil indkalde projektideer med henblik på et årligt 
projekt i det nationale program for brugerdreven innovation. 
Ligeledes vil vækstforum understøtte projekter, der finder 
sted i regi af den nationale innovationshandlingsplan fra 
Rådet for Teknologi og Innovation.

Mål 
Vækstforum ønsker, at der skal være tilstrækkelig 
kapital til vækstvirksomheder, der har et godt forret-
ningsgrundlag, men mangler større investeringer for 
at skabe vækst.

Vækstforum ønsker at styrke små og mellemstore 
virksomheders lederes kompetencer inden for in-
novation.

Indikatorer
Antal virksomheder der, via vækstforums initiativer, 
får skabt kontakt med venturekapitalkilder.

Deltagelse af ledere fra små og mellemstore virksom-
heder i efteruddannelse inden for innovation.
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5. Vidensamarbejde med institutioner i regionen og i andre regioner
Vækstforum vil arbejde for, at erhvervslivet i Region Sjælland 
har de bedste rammer for adgang til viden og kompetencer 
hos uddannelses- og videninstitutioner i og udenfor regionen. 
Der skal bygges bro mellem videninstitutioner og mindre 
virksomheder, ikke mindst inden for serviceerhvervene.

Vidensamarbejde
Der er færre virksomheder i Region Sjælland, der udvikler 
nye produkter og serviceydelser, end der er i andre regioner. 
Samtidig er uddannelsesniveauet i regionens virksomheder 
relativt lavt. Tilførsel af viden fra forskning og andre viden-
miljøer kan være med til at styrke udvikling og innovation i 
virksomhederne. 

På denne baggrund vil vækstforum etablere samarbejder med 
uddannelses- og vidensinstitutioner, som kommer erhvervs-
livet til gode, og som bringer mange forskellige parter i spil. 
Det gælder såvel danske som udenlandske institutioner. Sam-
spillet skal ligeledes styrke uddannelses- og videninstitutio-
nernes kompetencer i forhold til erhvervsrettede forsknings-
projekter samt kompetencer til at håndtere erhvervslivets 
videns- og kompetencebehov.

Aktiviteter i 2007 – erfaringer at 
bygge på
Vækstforum har allerede igangsat en række aktiviteter med 
fokus på vidensamarbejde, primært i forbindelse med klynge- 
og netværksdannelser til fremme af udvikling og innovation 
gennem relationer mellem diverse specialiserede regionale 
aktører.   

Vækstforum har indgået kontrakter med bl.a. Invest in Den-
mark, Copenhagen Capacity og Risø DTU, som implemente-
res fra 2008, med henblik på at udnytte disse institutioners 
kompetencer og netværk til gavn for regionens erhvervsliv. 
Gennem projektet I-techpartner kobles regionens virksom-
heder direkte til udenlandske og danske videninstitutioner 
og får mulighed for at hente viden hjem, der kan udnyttes i 
virksomhedernes udvikling. 

Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Samspil med videninstitutioner

Vækstforum vil samarbejde med bl.a. Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsen om at forbedre samspillet mellem videninsti-
tutioner og virksomheder, bl.a. inden for serviceerhvervene, 
med særlig fokus på nedbrydelse af kommunikationsbarrierer 
og gensidige fordomme. Ofte efterspørger virksomheder vi-
den fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, men mang-
ler kompetencerne til at specificere og kommunikere deres 
behov. Til gengæld skal de gode historier synliggøres.  

Tiltrække forskningsmidler til regionen

Vækstforum vil understøtte initiativer, der kan tiltrække 
internationale forskningsmidler til regionen. Det kan ske ved 
at indkalde idéer til, hvordan regionale aktører og virksom-
heders deltagelse i internationale projekter kan fremmes. 
Mulighederne via EU’s interregionale programmer (Mål 3) og 
EU’s 7. rammeprogram for forskning skal udnyttes bedre.
 

Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

Vækstforums strategi lægger vægt på, at regionen 
udnytter de videninstitutioner, der ligger i regionen og 
samtidig udnytter nærheden til universiteter og andre 
videnmiljøer i naboregionerne. Strategien lægger op 
til, at regionens virksomheder i højere grad deltager i 
internationale projekter i samarbejde med udenland-
ske virksomheder og universiteter m.v., herunder via 
EU’s rammeprogram for forskning.
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Mål
Vækstforum ønsker at regionens virksomheder sam-
arbejder med de bedste videninstitutioner for at få 
relevant og anvendelig viden til deres videre udvikling.

Indikatorer
Antallet af virksomheder, der deltager i vækstforums 
initiativer vedr. videnopbygning og –udveksling.

Mindst halvdelen af de deltagende virksomheder 
igangsætter udviklingsforløb som følge af tilført viden.
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Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

I vækstforums partnerskabsaftale med regeringen 
opstilles en række mål med henblik på at hæve 
regionens kompetenceniveau. Målene lægger sig op 
ad regeringens globaliseringsaftale og viderefører 
Vækstforum Sjællands strategi for 2007 – 2010 
og handlingsplanen for 2007: 95% af alle unge skal 
have en ungdomsuddannelse i 2015. Flere unge fra 
regionen skal tage en videregående uddannelse og 
således bidrage til at nå den nationale målsætning 
om, at mindst 50 pct. af en ungdomsårgang i 2015 
tager en videregående uddannelse. Voksen- og efter-
uddannelsesindsatsen skal styrkes for at øge kompe-
tencerne på arbejdsmarkedet. Endelig skal det antal, 
der deltager i forberedende voksenundervisning i 
regionen, øges. Vækstforum vil bidrage til at sikre, at virksomheder og ud-

dannelsesinstitutioner tænker i alternativer og finder nye veje 
at gå for at imødekomme manglen på arbejdskraft, således at 
regionens konkurrencekraft ikke påvirkes i negativ retning, 
men i stedet forstærkes. Mangel på arbejdskraft kan blive et 
vedvarende problem. Samtidig er der et stort behov for at 
uddanne og opkvalificere medarbejdere, så de har de rette 
kompetencer til at øge værdien af regionens samlede produk-
tion. Det skal ske i samarbejde med regionens uddannelsesin-
stitutioner og disses samarbejdspartnere. 

Der skal bl.a. tages initiativer, der allerede fra folkeskolen 
styrker eksempelvis iværksætteri og innovationskraft. Der 
skal også fortsat sættes fokus på at videreuddanne kortud-
dannede og på anerkendelse af realkompetencer. Vækstfo-
rum vil samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner 
(Erhvervsakademiet, professionshøjskolen, erhvervsskoler, 
RUC m.fl.) om at udvikle erhvervsrelevante uddannelser, øge 
antallet af uddannelsessøgende og mindske frafaldet. 

Kvalificeret arbejdskraft nødvendig 
Regionens og virksomhedernes muligheder for at tiltrække 
den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er et centralt emne 
i partnerskabsaftalen mellem regeringen og vækstforum. Det 
er en udfordring for regionen at højne niveauet i værdikæden, 
så der skabes flere højværdiprodukter med færre hænder. I en 
tid hvor der mangler arbejdskraft, skal der sættes yderligere 
fokus på kvalitet frem for kvantitet. Det kan modvirke mang-
len på arbejdskraft og kan ske i takt med at jobs, der kræver 
lavere kvalifikationer, flytter ud af landet. 

Regionen har mange erhvervsfagligt uddannede, men få med 
videregående uddannelse. Der er derfor behov for et generelt 
kompetenceløft. Det er en central udfordring at sikre et efter- 
og videreuddannelsestilbud, som sikrer de kvalifikationer 
erhvervslivet har brug for i fremtiden, både hos den enkelte 
medarbejder og hele vejen op til og med ledelsen. Vækstfo-
rum ønsker endvidere at bidrage til at styrke de erhvervsret-
tede ungdomsuddannelser med henblik på at gøre uddan-
nelserne mere attraktive og mindske frafaldet. Indsatsen for 
at sikre, at flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en 
påbegyndt erhvervsuddannelse skal styrkes. 

6. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om kvalificeret arbejdskraft 
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Mål 
Der skal sikres kvalificeret arbejdskraft til virksomhe-
derne ved udvikling af erhvervsrettede professions-
bacheloruddannelser.

Regionens kompetenceniveau skal højnes ved at 
sikre efter- og videreuddannelsestilbud til personer, 
der mangler grundlæggende færdigheder, eller som 
har behov for opkvalificering gennem en styrket vok-
sen- og efteruddannelsesindsats. 

Indikatorer 
Erhvervslivets tilfredshed med nye erhvervsrettede 
professionsbachelor-uddannelser.
 
Stigning i antallet af personer, der kommer igennem 
et voksen- og efteruddannelsesforløb.

Fald i andelen af unge, der falder fra et uddannelses-
forløb.

Stigning i antallet af praktikpladser i virksomheder.

Aktiviteter i 2007 – Erfaringer at 
bygge på
Vækstforums målsætning om at hæve regionens kompetence-
niveau resulterede i 2007 i flere kompetenceudviklings- 
projekter. 

Kommunerne har indledt et samarbejde med jobcentrene, 
uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører i 
regionen for at styrke den kommunale indsats for kompeten-
ceudvikling og formidling af kvalificeret arbejdskraft. Flere 
uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisationer 
har iværksat projekter med fokus på kompetenceafklaring 
og –udvikling. Endelig har uddannelsesinstitutionerne taget 
initiativ til at styrke dialogen om udvikling af uddannelser  
på tværs af institutionerne. 

Det seneste projekt med fokus på kompetenceudvikling er 
projekt KLAR, der indebærer etablering af fem kompeten-
cecentre, som knyttes sammen i et regionalt netværk med 
tilsammen 20 uddannelsesinstitutioner. Kompetencecentrene 
skal kunne tilbyde regionens virksomheder en helhedsorien-
teret ydelse med afsæt i den enkelte virksomheds behov for 
efteruddannelsestilbud. Det skal bl.a. ske ved systematisk 
uddannelsesplanlægning og styrkelse af de kortuddannedes 
motivation i forhold til efteruddannelse.

Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Udvikling af erhvervsrettede professions- 
bacheloruddannelser

Vækstforum Sjælland vil medvirke til at sikre, at uddannel-
sesniveauet i regionen generelt hæves. Det skal ske i samar-
bejde med bl.a. erhvervsakademiet og professionshøjskolen. 
En af udfordringerne er at udvikle professionsbachelorud-
dannelser i samarbejde med erhvervslivet for at sikre uddan-
nelser, der er tilpasset virksomhedernes behov for kvalificeret 
arbejdskraft. Det skal ske i sammenhæng med eksisterende 
nationale uddannelsestilbud.

Styrkelse af erhvervsrettede uddannelses- 
tilbud, herunder efter- og videreuddannel-
sestilbud

Vækstforum vil understøtte initiativer der går nye veje mhp. 
at få de svageste unge i gang med en erhvervsrettet uddan-
nelse og styrker den erhvervsrettede voksen- og efteruddan-
nelse. Det kan ske ved samarbejde mellem uddannelsesinsti-
tutioner, kommuner og virksomheder. Der skal sættes fokus 
på at mindske frafald, styrke de grundlæggende færdigheder 
og styrke praktikophold i virksomheder.
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Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

Af vækstforums strategi fremgår det, at vækstfo-
rum vil udnytte mulighederne for samarbejde med 
hovedstadsregionen og Medicon Valley med henblik 
på yderligere udvikling af fx den farmaceutiske indu-
stri og medico-sektoren. Dette kan bl.a. ske i samspil 
mellem det offentlige sundhedsvæsen og private 
virksomheder i regionen. Vækstforum vil endvidere 
støtte udvikling af kompetencer i de sociale institutio-
ner i samarbejde med uddannelses- og vidensinstitu-
tioner med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse i et 
offentlig-privat samarbejde og med henblik på eksport 
til andre regioner.

Vækstforum vil sætte fokus på sundhed, wellness, fødevare-
udvikling og oplevelser i kombination. Det skal ske gennem 
samarbejde mellem offentlige og private parter. Vækstforum 
vil også støtte nye måder at udvikle velfærdsydelser i samar-
bejde mellem offentlig viden og service og private virksomhe-
der.

Om den sunde region
Sundhed er mere end mangel på sygdom. For det enkelte 
menneske handler det bl.a. om livskvalitet og velfærd, 
balance mellem arbejde og fritid, og velvære i både krop og 
sind. Sundhed er dog ikke et rent privat anliggende, idet det 
enkelte menneske er afhængigt af et offentligt sundheds-
system og af adgang til produkter og ydelser fra det private 
erhvervsliv.  

For virksomheder kan sundhed både være et aspekt ved et 
produkt eller en ydelse, og det kan være et emne i forhold til 
trivsel blandt medarbejderne. Sundhed, bæredygtighed og 
social bevidsthed bliver i højere og højere grad et konkurren-
ceparameter for virksomheder i en globaliseret verden. 

Det offentlige har et uudnyttet potentiale for at udvikle nye 
serviceydelser og produkter inden for velfærd, både som et 
tilbud til borgerne og med egentlig kommercialisering for 
øje. Dette potentiale kan udvikles i samarbejde med private 
virksomheder. 

7. Den sunde region 
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Mål
Sundhed skal på dagsordenen i Region Sjælland, 
både i den offentlige og private sektor. Sundhed skal 
blive et konkurrencefremmende element i produkter 
og serviceydelser og bidrage til tiltrækning og fasthol-
delse af arbejdskraft.

Vækstforum ønsker at velfærds- og sundhedsydelser 
udvikles i et samarbejde mellem offentlige og private 
aktører samt videninstitutioner.

Region Sjælland skal være kendt for sine wellness-
tilbud, herunder regionens naturoplevelser og føde-
varer, samt turismetilbud. 

Indikatorer
Antal af nye virksomheder, der etableres som resul-
tat af offentlig-privat samspil.

Nye modeller for offentlig-privat samarbejde.
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Aktiviteter i 2007 – erfaringer at 
bygge videre på

Vækstforum har i 2007 igangsat en række projekter inden for 
sundhed, wellness og fødevareudvikling. Erfaringer fra disse 
projekter vil være med til at danne grundlag for fremtidige 
initiativer. Fx har vækstforum iværksat to projekter, som sæt-
ter fokus på udviklingen af innovation og kommercialisering i 
de offentlige virksomheder i samspil med private virksomhe-
der. Sideløbende er igangsat et initiativ, der skal introducere 
innovationsledelse og teknikker i offentlige virksomheder fra 
bl.a. sundhedssektoren. 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen arbejder med kortlæg-
ning af udfordringerne og mulighederne i offentlig-privat 
samarbejde. Resultaterne af dette arbejde vil indgå i vækst-
forums videre indsats. Vækstforum har i efteråret 2007 
gennemført en idéindkaldelse med henblik på at igangsætte 
projekter med offentlig-privat samarbejde på det sociale om-
råde og sundhedsområdet.

Vækstforums kontrakt med Copenhagen Capacity fokuserer 
bl.a. på, at offentlige og private virksomheder indenfor sund-
hedssektoren i regionen skal inddrages og markedsføres som 
en integreret del af Medicon Valley. 

Endelig har vækstforum i 2007 etableret en regional føde-
vareplatform på Grønt Center. Fødevareplatformen skal i 
de kommende tre år igangsætte aktiviteter, der kan fremme 
fødevaresektorens udvikling og konkurrenceevne. Platfor-
mens målgruppe er fødevaresektoren i Region Sjælland i bred 
forstand, herunder industri-, afsætnings- og forbrugerled 
(offentligt/privat), primærproducenter, forsknings-, udvik-

lings- og uddannelsesinstitutioner, samt turismeerhvervet. 
Til at drive arbejdet i fødevareplatformen har Grønt Center 
etableret et konsortium sammen med en række aktører, der 
på forskellig vis beskæftiger sig med fødevareområdet  
i Region Sjælland.

Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Sundhed som konkurrenceparameter

Vækstforum vil indkalde idéer til initiativer, der skal øge be-
vidstheden om sundhed i både offentlige og private virksom-
heders produkter, ydelser og organisationer. Initiativerne kan 
omfatte både sundhedssektoren, fødevareudvikling og emner 
som krop og bevægelse. Både private virksomheder, offentlige 
institutioner og videninstitutioner opfordres til at komme 
med idéer.

Eksport af knowhow

Vækstforum vil understøtte projekter, der sigter mod at 
udnytte kompetencer i regionens sociale institutioner med 
kommercialisering og eksport for øje. 

7. Den sunde region 
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Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

Vækstforum vil medvirke til, at der sættes fokus på 
både eksisterende og fremtidige vækstområder i 
regionen, samt bidrage til at udvikle tiltag, der kan øge 
innovationskraften og udnytte de muligheder, globa-
liseringen giver. Vækstforum vil udnytte regionens 
strategisk gode beliggenhed og særlige kompetencer 
i landdistrikterne og medvirke til at styrke de større 
byer i regionen for at øge grundlaget for erhvervs- og 
beskæftigelsesmæssig udvikling. Vækstforum vil i 
samarbejde med kommunerne styrke byernes kvali-
tet og identitet. 

Vækstforum vil i samarbejde med kommunerne og 
Væksthus Sjælland arbejde for, at iværksættere og 
specielt vækstiværksættere sikres bedst mulige 
vilkår for vækst og udvikling. 

Vækstforum ønsker, at der skal være gode rammer for at 
drive erhverv i kommunerne og for tilflytning af arbejdskraft 
og nye virksomheder. Det handler bl.a. om høj kvalitet i den 
offentlige erhvervsservice, ledige erhvervsarealer, transport-
forhold, effektiv sagsbehandling, formidling af arbejdskraft 
og uddannelsestilbud.

Om gode lokale rammer for er-
hvervsudvikling
Vækstforum ønsker at medvirke til at skabe gode rammer 
for at drive erhverv i kommunerne. Det betyder bl.a. at der 
skal være attraktive rammer for eksisterende virksomheder 
og deres medarbejdere, ligesom kommunerne skal kunne 
tiltrække ny arbejdskraft og nye virksomheder. Kommunerne 
har ansvar for den lokale erhvervsservice og indsatsen for 
vækstvirksomheder, som varetages af Væksthus Sjælland. 
Vækstforum vil samarbejde med kommunerne og aktørerne 
på området om bedst mulig koordinering af regionale virk-
somhedsrettede initiativer. 

Der er mange forhold, der gør sig gældende, når man ønsker 
at skabe attraktive rammer for erhverv. Fysiske rammer, 
infrastruktur og sagsbehandlingstider er nogle af dem. Her-
udover spiller kommunens øvrige tilbud til borgerne en vigtig 
rolle, idet boligmasse, daginstitutioner, uddannelsestilbud, 
fritids- og kulturliv, m.m. har betydning for, hvorvidt både ar-
bejdstagere og arbejdsgivere finder en kommune interessant. 

8. Gode lokale rammer for erhvervsudvikling
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En anden særskilt faktor for gode lokale rammer for erhvervs-
udvikling er miljø og bæredygtighed. Kommunerne skal have 
mulighed for at skabe balancerede forhold mellem by og land, 
erhvervsudvikling og bosætning, samt by- og kommuneud-
vikling generelt. Det betyder, at der skal være mulighed for 
at huse mange typer virksomheder for at understøtte kom-
munens øvrige udvikling. Kommunerne skal derfor være i 
stand til at håndtere alt fra enkeltmands-virksomheder med 
hjemmearbejdspladser til store industrielle erhverv med evt. 
miljøhensyn, afhængig af hvordan kommunen ønsker at ind-
rette sine arealer til erhverv, bosætning og servicetilbud.
 

Aktiviteter i 2007 – erfaringer at 
bygge videre på
Vækstforum har i 2007 igangsat en række initiativer, der 
skal styrke rammerne for erhvervsudvikling både på lokalt og 
regionalt niveau. Der har således været fokus på kompetent 
og sammenhængende erhvervsservice, på kompetenceudvik-
ling af virksomheders medarbejdere og på landdistrikternes 
særlige vilkår for erhvervsudvikling. Erfaringerne fra disse 
projekter vil bl.a. danne grundlag for aktiviteter i 2008. 

Aktiviteter i 2008

Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Kortlægning af rammebetingelser 

Vækstforum vil i samarbejde med kommunerne i Region 
Sjælland igangsætte en kortlægning af rammebetingelserne 
for erhvervslivet i kommunerne, herunder hvor vigtige de 
enkelte rammebetingelser er for virksomhedernes udvikling. 
Kortlægningen skal bl.a. indeholde forhold som: Fysiske ram-
mer, infrastruktur, vejledningstilbud, uddannelsestilbud og 
sagsbehandlingstider.

Metoder til benchmarking

Vækstforum vil i samarbejde med kommunerne i Region 
Sjælland medvirke til at udvikle metoder og redskaber til  
benchmarking af rammebetingelserne for erhvervslivet i 
kommunerne. Benchmarking af kommunerne skal gøre det 
muligt for virksomheder nemt og hurtigt at overskue fordele 
og ulemper ved enkelte kommuner, samt at gøre det lettere 
for kommunerne at identificere egne styrker og udviklings-
muligheder. Som del af benchmarkingen kan „årets erhvervs-
kommune“ udpeges.

8. Gode lokale rammer for erhvervsudvikling
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Mål
Kommunerne i Region Sjælland skal kunne tilbyde 
landets mest attraktive vilkår for virksomheder og 
deres medarbejdere. 

Kommunernes rammebetingelser for erhvervslivet 
skal være kendte og let tilgængelige for virksomhe-
derne.

Indikatorer
Ved udgangen af 2008 er der udarbejdet en kort-
lægning af rammebetingelserne for erhvervslivet i 
kommunerne.

Ved udgangen af 2008 er der udviklet en model for 
sammenligning af kommunernes rammer for er-
hvervslivet, samt for hvordan dette kan formidles til 
virksomheder. 
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Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

Et tema i vækstforums strategi er de erhvervsmæs-
sige styrkepositioner og nye væksterhverv. Transport 
og logistik er et spirende væksterhverv i regionen, 
som allerede har fodfæste i transportcentre langs 
hovedtrafikårerne. Et andet centralt tema i strategien 
er den gensidige afhængighed mellem regionen og 
naboregionerne, primært hovedstaden. Det fælles 
arbejdsmarked med hovedstaden kræver mobilitet  
og dermed gode transport- og trafikforhold. 

Vækstforum vil arbejde for at regionens transport- og logi- 
stikforhold er i international klasse, således at Region Sjæl-
lands geografi udnyttes bedst muligt. Region Sjælland er 
brohoved mellem Hovedstaden og Fyn-Jylland, samt mellem 
Tyskland og Skandinavien. Denne position skal udnyttes 
– også set i lyset af, at Region Sjælland allerede besidder 
attraktive lokaliseringsvilkår for transport- og logistikerhver-
vene. Vækstforum vil understøtte etablering af en platform 
for udvikling af erhvervet.

Infrastruktur er et vigtigt ramme- 
vilkår
Vejnet og banelinjer er i Region Sjælland orienteret fra den 
enkelte provinsby mod hovedstaden. Dette er vigtigt, da ca. 
90.000 personer dagligt pendler til deres arbejdsplads i  
Hovedstaden. Det betyder dog samtidig, at infrastrukturen  
på tværs af regionen er mindre veludbygget. Dette er en ud-
fordring, som bør løses fremover. 

Samtidig giver regionens beliggenhed i trafikknudepunktet 
mellem Skandinavien, Europa og de baltiske lande unikke 
muligheder for at skabe vækst inden for transport og distri- 
bution. Regionens muligheder for at udvikle sig som et inter-
nationalt trafikknudepunkt skal afdækkes og udnyttes. Her-
under skal der fastlægges en strategi for, hvordan regionens 
transportcentre, havne, infrastruktur og logistik- og trans-
portvirksomheder bedst muligt kan spille sammen om at 
matche de muligheder, som beliggenheden lægger op til. 

Aktiviteter i 2007 – Erfaringer at 
bygge på

Vækstforum har i 2007 indgået samarbejdsaftale med 
Copenhagen Capacity, som implementeres fra 2008. Aftalen 
indebærer bl.a. at regionens logistik- og transporterhverv skal 
positioneres og styrkes med henblik på at udvikle erhvervet 
og tiltrække investeringer. Hensigten er at Region Sjælland, 
som en del af Øresundsregionen, skal kunne udgøre et logi-
stik- og transportcenter i en international sammenhæng. 

Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativ: 

Platform for logistik og transport

Vækstforum ønsker at fremme regionens styrkeposition  
på transport- og logistikområdet. Vækstforum ønsker at 
medvirke til at etablere en „platform“ for videre udvikling 
af erhvervet med deltagelse fra virksomheder og relevante 
aktører inden for erhvervet. Vækstforum vil bidrage til, at re-
gionens styrkeområder inden for logistik og transport fortsat 
udvikles og kan konkurrere som knudepunkter på internatio-
nalt niveau.

9. Det kører for Region Sjælland 
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Mål: 
Vækstforum ønsker at udvikle regionens transport- 
og logistikerhverv, samt at regionens styrkepositio-
ner på området udvikles og markedsføres. 

Indikatorer: 
Etablering af platform for transport og logistik, hvor 
mange virksomheder og aktører deltager.

Mindst 5 besøg i løbet af 2008 af udenlandske og 
danske logistik/transportvirksomheder, der påtænker 
investering eller etablering i regionen.
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Vækstforums strategi 2007-2010  
– Rammen for aktiviteterne

Af vækstforums strategi fremgår det, at en beslut-
ning om en fast forbindelse over Femern Bælt og 
deraf følgende landanlæg vil medføre en væsentlig 
ændring af infrastrukturen i Region Sjælland og vil 
give en række nye muligheder for både Region Sjæl-
land og for Region Hovedstaden. I forhold til regio-
nale, nationale og internationale trafikforbindelses-
linjer er det en vigtig opgave for vækstforum at gå i 
dialog med nationale og europæiske parter om fælles 
problemstillinger. Vækstforum kan i sådanne sam-
menhænge fungere som regionens talerør.  

Vækstforum vil sætte fokus på at udnytte det potentiale for 
erhvervsudvikling, som vil følge af den kommende Femern 
Bælt-forbindelse. En fast forbindelse over Femern Bælt vil 
yderligere styrke samarbejdsmulighederne i Østersøområdet 
og give Region Sjælland en betydelig konkurrencefordel i 
forhold til andre regioner i Nordeuropa. Samtidig vil forbin-
delsen skabe betydelig erhvervsmæssig aktivitet i anlægspe-
rioden.

I løbet af 2008 iværksættes projekter med fokus på samar-
bejde mellem regionens aktører omkring at øge bevidstheden 
hos regionens virksomheder og borgere om Femern Bælt-for-
bindelsen. 

I løbet af 2008 og 2009 udarbejdes i et samarbejde mellem 
relevante regionale aktører en strategi for sikring af arbejds-
kraft og kompetencer i regionen i Femern Bælt-forbindelsens 
anlægsfase. 

Region Sjælland er klar til Femern 
Bælt-forbindelsen
Femern Bælt-forbindelsen vil i årene fremover sætte et tyde-
ligt præg på erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Det er 
vigtigt allerede nu at arbejde målrettet med udnyttelsen af de 
fordele, som forbindelsen medfører for regionens erhvervsliv. 
Det har stor betydning for befolkningen og erhvervslivet, at 
der etableres en infrastruktur, som sikrer hurtig fremkom-
melighed til og fra regionen. I denne forbindelse skal det 
regionale fokus på miljø, energi og bæredygtighed spille en 
central rolle. 
 

Femern Bælt-forbindelsen er ikke kun et regionalt anlig-
gende, men i høj grad et nationalt og internationalt projekt. 
Vækstforum vil bidrage til at sikre, at der etableres sam-
arbejdsrelationer til alle relevante aktører i arbejdet med 
at profilere forbindelsen og undersøge mulighederne for 
erhvervsmæssig vækst. 

Femern Bælt-forbindelsen vil i endnu højere grad placere re-
gionen centralt mellem de store metropoler Hamborg, Berlin 
og Øresundsregionen. Det vil øge mulighederne for samhan-
del og øge attraktiviteten for diverse erhverv, herunder ikke 
mindst logistik og distributionserhverv.

Aktiviteter i 2007 – erfaringer at 
bygge videre på
Region Sjælland og regionens 17 kommuner er i foråret 2007 
i fællesskab kommet med et udspil på infrastrukturområdet, 
som forventes at indgå i arbejdet i regeringens infrastruktur-
kommission. Udspillet lægger vægt på gode trafikforbindelser 
til hovedstaden og samtidig styrkelse af tværgående forbin-
delser, samt udnyttelse af regionens placering mellem de tre 
broer – Storebælt, Øresund og Femern.

10. Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen
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Mål 
Mulighederne for erhvervsmæssig vækst i forbindel-
se med den kommende Femern Bælt-forbindelse skal 
udnyttes optimalt. 

Der skal skabes en bevidsthed blandt Region Sjæl-
lands virksomheder og borgere om mulighederne 
for vækst og udvikling inden for erhverv og turisme i 
forbindelse med den kommende Femern Bælt-forbin-
delse. 

Der skal sættes fokus på at sikre arbejdskraft i regio-
nen, således at regionens virksomheder kan tiltrække 
og fastholde arbejdskraft i Femern Bælt-forbindel-
sens anlægsfase.

Indikatorer
I løbet af 2008 igangsættes en udredning af mulig-
hederne for erhvervsmæssig vækst i forbindelse med 
Femern Bælt-forbindelsen. 

Aktiviteter i 2008
Vækstforum vil i 2008 igangsætte følgende initiativer: 

Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder

Vækstforum vil i samarbejde med Femern Bælt Forum og 
andre relevante statslige og regionale aktører igangsætte 
et initiativ, der skal samle viden omkring erhvervsmæssige 
udviklingsmuligheder i Region Sjælland i forbindelse med 
Femern Bælt-forbindelsen, herunder udbygningsmuligheder 
langs motorvejen. Der skal arbejdes på, at det bliver muligt 
for mindre regionale virksomheder at deltage i anlægsprojek-
tet eventuelt gennem netværk eller konsortier. 

Bevidsthedsskabelse

Vækstforum vil indkalde idéer til samarbejdsprojekter, 
der skal øge bevidstheden hos regionens virksomheder og 
borgere om udviklingsmuligheder i forbindelse med Femern 
Bælt-forbindelsen. Regionens virksomheder og borgere skal 
være mentalt indstillet på de konkurrencefordele, forbindel-
sen vil give. Denne bevidsthed opstår ikke af sig selv, og det 
er væsentligt, at relevante aktører i regionen samarbejder om 
at skabe en positiv og fremadrettet debat omkring de mulig-
heder, som forbindelsen medfører for regionens erhvervsliv 
og udvikling i øvrigt. Der skal særlig fokus på at nedbryde 
kultur- og sprogbarrierer i forhold til det tyske marked gen-
nem styrkelse af samarbejdsrelationer over grænsen. Både 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner skal være med til 
at nedbryde barrierer.

Sikring af arbejdskraft

Vækstforum vil understøtte udarbejdelsen af en strategi for 
sikring af arbejdskraft og kompetencer i Femern Bælt-for-
bindelsens anlægsfase. Det er en central udfordring at sikre 
arbejdskraft i anlægsfasen og udvikle strategier for, hvordan 
det lokale erhvervsliv opnår den arbejdskraft, der er brug for, 
mens byggeriet er i gang. Det er således et spørgsmål om at 
sikre bæredygtighed på arbejdsmarkedet i Region Sjælland 
både før, under og efter anlægsfasen. Strategien skal udarbej-
des i et samarbejde med det regionale beskæftigelsesråd og 
andre relevante aktører.
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Handlingsplan 2008 er et led i implementeringen af vækst-
forums erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 
2008 består af de initiativer, som vækstforum prioriterer 
igangsat i 2008. Parallelt hermed fortsætter de aktiviteter, 
som er igangsat i løbet af 2007. Vækstforum lægger vægt på, 
at der er en bedst mulig koordinering af de forskellige aktivi-
teter med henblik på en sammenhængende indsats.

Indsatsen i 2008 vil bære præg af få større, højt priorite-
rede initiativer, herunder nogle, som igangsættes som led i 
partnerskabsaftalen med regeringen. En del af vækstforums 
indsats gennemføres i form af flerårige aftaler med væsentlige 
aktører. Der er tale om kontrakter med enkeltinstitutioner og 
såkaldte „platforme“ i samarbejde med en række aktører om 
udvikling af bestemte erhverv og styrkepositioner. Eksem-
pler er kontrakten med Risø DTU som er indgået i 2007 og 
fødevareplatformen.

Derudover igangsættes projekter ved, at vækstforum indkal-
der idéer. Vækstforum modtager gerne yderligere idéer og 
forslag til projekter og aktiviteter, som ligger indenfor strate-
gien, men ikke umiddelbart er beskrevet i handlingsplanen. 

Vækstforum har en række principper, som gælder for projek-
ter og initiativer, og som ansøgere skal forholde sig til: 
• Projekterne skal være konkret beskrevet og med klar  
 angivelse af mål
• Projekterne skal forholde sig til, hvordan de passer ind  
 i vækstforums strategi og handlingsplan
• Der skal skabes det nødvendige møde mellem aktører for  
 at sikre at de rigtige kompetencer kommer i spil
• Der skal sættes det stærkeste hold uafhængigt af geografisk  
 og organisatorisk tilhørsforhold

• Projekter skal have regionalt sigte og bidrage til  
 sammenhæng i regionen
• Der lægges vægt på, at virksomheder kan deltage i projekter,  
 og at projekter er relevante for regionens virksomheder
• Projekter med flere regionale aktører foretrækkes frem  
 for projekter fra enkeltaktører

Vækstforum modtager gerne ansøgninger fra virksomheder. 
Virksomheder kan deltage i projekter som ansøger og/eller 
som projektdeltager. Reglen er, at projektet skal være til gavn 
for alle virksomheder eller en gruppe af virksomheder. Der 
må ikke være tale om støtte til enkeltvirksomhed. Der er dog 
en undtagelse i EU’s mål 2-program, jf. nedenfor.

EU’s strukturfonds Mål 2 program gennemføres som en 

integreret del af den regionale erhvervsudviklingsstrategi. 
Programmet er både en finansieringskilde og en strategisk 
ramme for projektudvikling under overskriften „Regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse“. Det er fastlagt, at en 
bestemt del af programmets midler skal gå til regionens 
yderområder defineret som Lolland, Guldborgsund og dele af 
Vordingborg kommuner samt regionens småøer. Endvidere 
gælder der særlige regler for Lolland kommune og småøerne, 
der giver mulighed for at støtte enkeltvirksomheder. 

EU’s Mål 3 program (interreg) indeholder flere delprogram-
mer, som Region Sjælland er omfattet af. Det gælder det tysk-
danske program, øresundsprogrammet og programmet for 
det sydlige østersøområde. Det giver en række muligheder for 
samarbejdsprojekter med udenlandske regioner, som Region 
Sjællands aktører og virksomheder kan deltage i.

Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og rege-
ringen for 2007-2009 bygger videre på vækstforums strategi 
og regeringens globaliseringsstrategi. Aftalen indeholder en 
række indsatsområder og initiativer, som lægger op til nært 
samarbejde mellem statslige instanser og regionale aktører. 
Vækstforums årlige handlingsplaner skal være med til at 
implementere partnerskabsaftalen. 

Region Sjællands regionale udviklingsplan foreligger primo 
2008 og udgør en ramme for den ønskede udvikling på en 
række områder af betydning for regionens udvikling. Vækst-
forums strategi og handlingsplaner udgør en del af grundlaget 
for den regionale udviklingsplan. Regionen skal også udarbej-
de en Lokal Agenda 21 for en bæredygtig udvikling. Vækst-
forums strategi og aktiviteter skal udvikles og gennemføres i 
sammenhæng med disse og en række andre planer.

Rammer for indsatsen
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