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Læsevejledning: 
 
Debat 
Dette politiske debatoplæg skal danne udgangspunktet for en debat om, hvordan man politisk 
ønsker at prioritere Region Sjællands indsats for vækst og udvikling i regionen.  
 
Det skal ses som Regionsrådets og Vækstforums foreløbige tanker om vision og temaer i den 
regionale vækst- og udviklingsstrategi. Debatoplægget vil blive drøftet med regionale aktører, 
borgere og virksomheder med for at opnå en bred regional opbakning og en forståelse af de 
dilemmaer, der er i udformningen af den regionale udviklingspolitik.  
 
Dilemmaerne kan bruges af de enkelte medlemmer af Regionsrådet og Vækstforum som 
udgangspunkt for politiske indspark i den offentlige debat om de mest effektfulde indsatser i den 
regionale vækst- og udviklingsstrategi i debatfasen i maj-juni 2014.  
 
Prioritering 
Det er nødvendigt, at Regionsråd og Vækstforum udstikker en klar retning for Region Sjællands 
bidrag til den regionale vækst og udvikling de kommende år. Det skal i første omgang gøres 
gennem en målrettet og fokuseret regional vækst- og udviklingsstrategi. Med strategien bliver det 
tydeligt, hvilken vej regionen vil gå sammen med samarbejdspartnere og interessenter.  
 
Klare prioriteringer er nøgleordet for at opnå den største effekt af indsatsen. Alle evalueringer af 
tidligere indsatser viser, at jo mere fokuserede indsatser, der sættes i værk, jo mere effekt har de.  
 
Hvad skal vi så prioritere? Der er i debatoplægget gengivet en række dilemmaer, der er relevante 
for udviklingen i Region Sjælland. Vil vi satse på det ene eller det andet? Dilemmaer er sat skarpt 
op for at danne det bedste udgangspunkt for en debat.  
 
Dilemmaerne i oplægget er et udvalg og udelukker ikke, at andre indsatser kan prioriteres ind i 
strategien. Der findes mange måder at skabe vækst på. Disse kan bringes frem i debatten, og det er 
vi lydhøre overfor. 
  
Vision, temaer og dilemmaer  
Det er vigtigt at pointere, at indsatserne i strategien ikke starter fra nul. Strategien skal bygge 
ovenpå tidligere erfaringer og tidligere beslutninger om prioriteringer og fokuseringer. Udover de 
fire temaer opstillet her, vil offentlige anlægsinvesteringer formentlig blive et separat tema i 
strategien, på grund af deres store vækstpotentialer. I debatoplægget indgår anlægsinvesteringer 
som et tværgående tema og bliver berørt i mange af dilemmaerne.   
 
De enkelte dilemmaer og temaer er uafhængige af hinanden og kan læses enkeltvis. 
 
Dilemmaerne tager udgangspunkt i den viden, der er kommet frem i to Grundlagsanalyser 
gennemført af Væksthus Sjælland. Formålet med de to Grundlagsanalyser er, at have et bedre 
vidensgrundlag i arbejdet med strategien. Grundlagsanalyserne giver et billede af situationen i 
regionen indenfor en række områder, herunder blandt andet demografisk udvikling, mobilitet, 
erhvervsbrancher, iværksætteri og uddannelse.  
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Formulering af vision 
 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan 
Region Sjælland også fremover bliver et godt sted at bo og drive virksomhed fra. 
 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi handler om nogle af de væsentligste faktorer for borgere 
og virksomheders udviklingspotentialer. Den handler blandt andet om. uddannelse og kvalificeret 
arbejdskraft, den handler om at kunne komme til og fra arbejde med bil eller offentlig transport, 
den handler om at have et godt liv efter arbejdstid, den handler om at have adgang til den rette 
infrastruktur i forhold til at kunne købe, sælge og fragte produkter og serviceydelser.  
 
I de kommende år er opmærksomheden naturligt rettet mod de mange store anlægsprojekter i 
regionen: Femern Belt-forbindelsen, veje, jernbane og de store byggeprojekter, regionen selv står 
for: Universitetssygehus i Køge og byggeprojekter på Slagelse og Nykøbing F sygehuse. Disse 
projekter skal ikke kun give arbejdspladser i byggeperioden. De er store innovationsprojekter og 
har et potentiale for substantielt at bidrage til langsigtet vækst og varig beskæftigelse i regionen. 
Det skal udnyttes bedst muligt. 
 
Det er Region Sjællands ambition, at vi gennem en fokuseret sjællandsk erhvervsudvikling 
understøtter øget økonomisk aktivitet og flere varige arbejdspladser i hele regionen. Det er de 
private virksomheder i regionen, der skal skabe vækst og de skal opleve at have gode rammer, så de 
kan udnytte deres vækstpotentiale optimalt. Derfor er det blandt andet nødvendigt at 
virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kvalifikationer og ambitioner. Det er også 
vigtigt, at der er gode mulighed for mobilitet for medarbejdere og at borgere og virksomheder 
opfatter regionen som et attraktivt sted at opholde sig. 
 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en vision, der viser det billede man 
forestiller sig og ønsker af udviklingen i Region Sjælland. Nedenfor er der formuleret nogle mulige 
bud på strategiske hovedmålsætninger, der kan fungere som byggesten til elementer i visionen for 
den regionale vækst- og udviklingsstrategi. I forbindelse med høringsudgaven af strategien 
fastlægges der hvilke indsatser, der prioriteres og som skal bidrage til at opnå disse mål. De 
prioriterede indsatser vil yderligere blive konkretiseret i en handlingsplan, der udarbejdes hen over 
efteråret 2014. Den endelige godkendelse af strategien sker i starten af 2015.  
 
Strategiske hovedmålsætninger: 

a) Modernisering af regionens infrastruktur er afsæt for innovation og dermed for langsigtet 
vækst og varig beskæftigelse i hele regionen.  

 
b) Virksomheder i Region Sjælland er omkostningseffektive i deres ressourceanvendelse og 

skaber nye grønne vækstmuligheder. 
 

c) Et højt kompetenceniveau og balance mellem udbud og efterspørgsel af kvalificeret 
arbejdskraft bidrager til den regionale udvikling og et erhvervsliv i vækst. 
 

d) Offentlige virksomheder i regionen, herunder Region Sjællands egen virksomhed udnyttes 
som drivkraft i den regionale udvikling og som afsæt for innovation.  
 

e) Regionen har med sin beliggenhed gode muligheder for at tiltrække borgere og aktører 
fra andre regioner, både danske og internationale. Dette skal udnyttes til at skabe et godt 
samarbejde om at styrke regionens attraktivitet for borgere og virksomheder. 
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f) Der er skabt øget vækst og beskæftigelse på en bæredygtig og socialt ansvarlig måde. 
 

 
 
Sammenhæng og tidsplan: 

 
 
*Formuleres med henblik på kvalificering i debatfasen i maj-juni og i den offentlige høringsperiode i 
november- december 2014 og derefter endelig godkendelse primo 2015. 
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Tema: Virksomheder og arbejdspladser 
 
 

FAKTA: 
• Bygge- og anlægsområdet udgør 15 procent af regionens samlede private beskæftigelse. 
• 323.000 personer er beskæftiget i virksomheder i regionen. 61 % af beskæftigelsen er 

indenfor de private erhverv. 
• 18 % af de privat beskæftigede er beskæftiget inden for fødevarer, turisme, farmo medico og 

cleantech.  
 

FREMSKRIVNINGER: 
• De kommende års anlægsinvesteringer, herunder Femern Belt-byggeriet forventes samlet at 

afføde knap 30.000 job i hele perioden frem til 2022. 
• Fremskrivninger af uddannelsesbalancen viser, at Region Sjælland vil få et 

beskæftigelsesoverskud på 14.000 ufaglærte i 2020. Samtidig forventes et underskud på 
7.700 faglærte og 6.600 højtuddannede personer.  

    Kilder: Danmarks Statistik, Sam K-Line, Grundlagsanalyse, Ajour  
 
 
Region Sjælland vil: 
 

• Sikre at virksomhederne har gode rammevilkår, herunder adgang til tilstrækkelig 
arbejdskraft med de rette kvalifikationer. 

• Understøtte udviklingen af nye, innovative vækstiværksættere. 
• Gennemføre fokuserede og sammenhængende indsatser med klare effektmål, der skaber 

vækst i erhvervslivet. 
• Bidrage til, at de store anlægsprojekter i regionen bliver afsæt for innovation og varig vækst 

og arbejdspladser.  
• Sikre at potentialerne i Femern Bælt vækstkorridoren fra Hamborg til Øresundsregionen 

udnyttes som fundament for vækstindsatsen. 
• Styrke vækstindsatsen i hele metropolområdet Region Sjælland-Hovedstaden-Skåne 

gennem en fokuseret vækstdagsorden. Der skal tages fælles initiativer og ressourcerne skal 
anvendes bedre gennem større satsninger på tværs af regionsgrænserne og landegrænser.  

• Fortsat arbejde på, at aktiviteterne kommer tæt på virksomhederne, involverer de relevante 
aktører og derfor har den størst mulige effekt. 

 
 



__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              7 

 

 

1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere vækstdrivere – hvor skal fokus 
ligge? 

  
Én måde at understøtte vækst på er at arbejde med udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner, 
såsom fødevarer, turisme, cleantech, farma eller bygge og anlæg. 
 
En anden måde at understøtte vækst på er at styrke tværgående vækstdrivere, såsom innovation, 
eksport, uddannelse og iværksætteri. 
 
Fordelen ved at arbejde med styrkepositioner er, at indsatsen kan fokuseres på udvalgte og mere 
snævre erhvervsområder. Udgangspunktet vil typisk være de erhvervsområder, som allerede 
skaber stor værditilvækst i regionen, og som bliver vurderet til at have et yderligere 
udviklingspotentiale. En målrettet indsats kan styrke vilkårene for det udvalgte erhvervsområde 
yderligere og kan også bidrage til at synliggøre regionens erhvervsliv udadtil. Ulempen er, at det er 
svært at spå om fremtidens vinderbrancher, og man derfor kan komme til at satse forkert. 
 
Fordelen ved vækstdrivere er, at de generelle rammer for erhvervsudviklingen styrkes for alle 
virksomheder uanset branche. Ulempen er, at virksomheder kan have svært ved at se sig selv som 
en del af den regionale indsats. 
  
Eksempler på indsatser 
Styrkepositioner 
I Copenhagen Cleantech Cluster har Region Sjælland, Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity 
og DI m.fl. siden 2009 samarbejdet om at videreudvikle den regionale styrkeposition på 
cleantechområdet. Gennem samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner er regionens 
cleantecherhverv blevet markedsført internationalt, og indsatsen har bidraget til at for eksempel 
virksomheden Bladena i Ringsted er etableret. 
 
Vækstdrivere 
Projektet Globale Vækstvirksomheder forbedrer mindre virksomheders evner til at arbejde med 
eksport. Mange virksomheder i regionen mangler erfaringer på eksportområdet, og gennem 
samarbejdet med Væksthuset og Eksportrådet deltager virksomheder i et målrettet træningsforløb.  
 
Vækstfabrikkerne – etableret af Væksthus Sjælland med regional medfinansiering - skaber lokale 
miljøer, hvor iværksættere kan etablere sig og få rådgivning og sparring og hermed accelerere deres 
vækst.  
 
Tendenser 
En af de tendenser, der har betydning for dilemmaet er, at både EU og staten for tiden fokuserer på 
”smart specialisering”. Formålet med smart specialisering er, at lande og regioner satser strategisk 
på det, de er gode til, sådan at EU’s virksomheder samlet set står sig bedre i den globale 
konkurrence.  
 
Regeringen har udpeget otte vækstteams på områder, som vurderes at være Danmarks 
styrkepositioner, for eksempel vand, bio og miljøløsninger. Støtte til klynger er et væsentligt 
virkemiddel i smart specialisering. I løbet af de kommende år vil klynger blive sat i system, både 
nationalt og i EU, og vil kunne opnå at blive certificerede, hvilket vil gøre det muligt for dem at 
tiltrække flere virksomheder. 
 
I Region Sjælland vil der i de kommende år blive gennemført mange store bygge- og 
anlægsinvesteringer – Femern Bælt-tunnelen, motorvejsudbygning, hovedsygehus m.m. Det giver 
muligheder for mange forskellige brancher. En bred indsats for innovation, eksport, uddannelse og 
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iværksættere er derfor relevant i forhold til at gøre lokale virksomheder så parate som muligt til at 
indgå i de store anlægsprojekter, som dermed kan bidrage til varig vækst i regionen.  
 
Forslag til nye indsatser 
Erhvervsmæssige styrkepositioner 
Regionen har traditionelt haft svært ved at markere sig på større klynger, fordi erhvervslivet er 
bredt sammensat og blandt andet består af mange mindre underleverandører. Ved at fokusere på 
nicher inden for den enkelte branche frem for at arbejde bredt med for eksempel fødevarer eller 
cleantech kan der udvikles nye muligheder. Dette kunne være inden for fødevareingredienser eller 
ventilation. 
 
Regionen har en koncentration af virksomheder inden for bioteknologisk produktion. Denne 
omfatter produktionssteder, der fremstiller medicin, fødevarer, bioenergi og enzymer mv. Her kan 
der være grundlag for at videreudvikle en styrkeposition. 
 
Erhvervsmæssige vækstdrivere 
Indsatsen for eksport og internationalisering er vigtig, fordi et større marked for regionens 
virksomheder er et at de vigtigste parametre i forhold til at skabe øget vækst. På baggrund af 
tidligere erfaringer kan der igangsættes nye aktiviteter, som hjælper nye grupper af virksomheder 
med at starte en eksport. 
 
Hvis de store anlægsinvesteringer i regionen skal bidrage til varig vækst og beskæftigelse, skal der 
etableres en målrettet tværgående indsats for kompetenceudvikling, der er tilpasset virksomheders 
behov.  
 
 
2) Dilemma: Mange mindre eller få store virksomheder – hvad skal der satses på? 
 
Den vækstrettede indsats kan støtte underskoven af små virksomheder og etableringen af 
nye virksomheder, eller den kan fokusere på større veletablerede virksomheder i regionen. 
I Region Sjælland er der flest små og mellemstore virksomheder1. En indsats for de større 
veletablerede virksomheder vil derfor eksempelvis inddrage dem, der har mindst 100 ansatte. 
 
Fordelen ved at fokusere på større virksomheder er, at de typisk har flere ressourcer og en bredere 
videnbase, som gør, at de kan være lokomotiver for regionale initiativer og trække mindre 
virksomheder med. Større virksomheder er ofte også mere vækst- og eksportfokuserede og de kan 
være udtryk for eksisterende erhvervsmæssige styrkepositioner. Ulempen er, at de ofte 
repræsenterer ”den gamle økonomi” og kan være sværere at dreje i en ny retning.  
En indsats, der er målrettet disse virksomheder, vil lægge vægt på uddannelse og forskning, 
samspil om infrastruktur med videre og ikke på for eksempel iværksætteri.  
 
Fordelen ved at arbejde med små eller nye virksomheder er, at de ofte udspringer af nye 
tendenser og forretningsmuligheder. I den globale konkurrence er det vigtigt, at erhvervslivet 
har en dynamik og at nye brancher og forretningsmuligheder udnyttes. Små virksomheder kan 
også være mere fleksible og nytænkende. Ulempen er, at de måske ikke er specielt 
vækstorienterede eller mangler ressourcer til at udvikle vækstpotentialer. En indsats på de 
små virksomheders præmisser handler blandt andet om starthjælp og rådgivning i forretningsdrift, 
finansiering og eksport mv. 
 
 
 

                                                 
1
 EU- definitionen på små er virksomheder med under 50 ansatte, mens mellemstore har under 250 ansatte. 
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Eksempler på indsatser 
Store virksomheder 
Projektet BIOPRO samler universiteter og store industrivirksomheder om fuldskalaforskning i 
bioteknologisk produktion. Virksomhederne Novo Nordisk, Dong Energy, CP Kelco og Novozymes 
er gået sammen med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om at 
videreudvikle produktion, så den kan blive mere økonomisk effektiv og energi- og miljøvenlig. De 
store virksomheders udviklingsbehov er en væsentlig drivkraft og samtidig en døråbner mod andre 
forskningsmiljøer. Samtidig opnår mindre virksomheder nye forretningsmuligheder i kølvandet på 
samarbejdet.  
 
Små virksomheder 
Der er etableret 10 lokale vækstfabrikker rundt om i hele regionen med det formål at skabe et miljø 
for nye virksomheder og iværksættere. Væksthus Sjælland står for projektet, som finansieres af EU 
Regionalfondsmidler via Vækstforum. Godt 350 iværksættere har hidtil fået rådgivning og fysiske 
rammer i vækstfabrikkerne, som bidrager til deres videre udvikling.  
 
Tendenser 
Internationalt, og ikke mindst i EU, er der meget fokus på at understøtte små og mellemstore 
virksomheder, da de bliver set som den underskov, der bliver til fremtidens erhvervsliv. Små og 
mellemstore virksomheder bliver også hjulpet af statsstøtteregler og anden regulering, mens der er 
flere restriktioner i forhold til store virksomheder, som forventes at klare sig selv. I de nye EU-
strukturfondsprogrammer er muligheden for at støtte store virksomheder fjernet. 
 
På den anden side er der mange gode erfaringer med at bruge større etablerede virksomheder som 
lokomotiver for væksten i klynger og lokalområder. Danfoss er et velkendt dansk eksempel på en 
stor virksomhed som deltager aktivt i regionale og nationale initiativer og bidrager til at trække 
mindre virksomheder med.  
 
Forslag til nye indsatser 
Foodpro – udvikling af produktionen i større fødevarevirksomheder 
I forhold til at trække på de større virksomheder har erfaringerne fra BIOPRO været gode, og man 
kan overveje, hvordan erfaringerne kan udnyttes på andre områder. Region Sjælland har ikke så 
mange store virksomheder, der har hovedkvarter i regionen, men flere større koncerner har 
produktionsafdelinger i området - eksempelvis Novo Nordisk og Danish Crown. 
Produktionsteknologi inden for fødevareområdet kan være et lovende område, eftersom 
standarden er høj på feltet i Danmark. En yderligere inddragelse af forskning kan bidrage til at 
finde metoder til at effektivisere produktionen og gøre den mere sikker, energi- og miljøvenlig, 
hvilket er vigtige konkurrenceparametre på det globale marked.  
 
Små virksomheders muligheder inden for bygge- og anlægsområdet 
Der kunne tages yderligere initiativer til at identificere mindre sjællandske virksomheders 
kompetencer i forhold til de store anlægsprojekter. Et netværks- eller klyngeinitiativ kunne bidrage 
til at forbedre virksomhedernes muligheder for at byde på underleverancer til de store 
byggekonsortier og samtidig skabe grobund for nye iværksættere på området.  
 
 
3) Dilemma: Sjællandsk eller tværregional erhvervsfremme – hvor skal indsatsen 

ligge?   
 
Indsatsen for erhvervsfremme kan fokusere alene på regionen og dermed tage hensyn til de særlige 
forhold, som gør sig gældende her. Omvendt kan erhvervsfremme foregå på tværs af regioner i en 
større tværregional, national eller en metropol kontekst. Et eksempel er det fælles arbejde med en 
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Fokuseret Vækstdagsorden for metropolregionen sammen med Region Hovedstaden og 
kommunerne i de to regioner. Det kan også ske ved yderligere at udvide regionens samarbejde i 
Øresunds-, Femern Bælt, STRING eller Østersøregionen.  
 
Fordelen ved en sjællandsk fokuseret erhvervsfremme er, at det kan give større sikkerhed for, at 
det er lokale aktører, der bliver involveret og at ressourcerne har effekt i virksomheder, der ligger i 
regionen. Dette kan give større ejerskab og styrke den regionale identitet. Ulempen kan være, at 
indsatserne kommer til at mangle gennemslagskraft.   
 
Fordelen med en tværregional eller national indsats er, at der kan opnås større synlighed 
internationalt, end hvis hver region eksempelvis har en fødevaresatsning i konkurrence med 
hinanden. En tværregional indsats giver også bedre mulighed for at inddrage viden og ressourcer, 
som Region Sjælland ikke selv har. Regionen kan i samarbejdet med Region Hovedstaden udnytte, 
at der allerede er et fælles arbejdsmarked og tæt samspil i erhvervslivet mellem de to regioner. 
Regionen kan også udnytte fordelen som forbindelsen mellem Øresund og Femern Bælt samt Øst- 
og Vestdanmark giver. Endelig kan en tværregional indsats i højere grad understøttes med 
nationale midler, da de typisk ikke er øremærket bestemte regioner. Ulempen kan være, at Region 
Sjælland får mindre indflydelse på de fælles tiltag og bliver glemt i det store spil og at særlige 
muligheder og udfordringer drukner i andres styrkepositioner. 
 
Eksempler på indsatser 
Sjællandsk indsats 
Kapitalfonden CAT Invest Zealand er etableret via Vækstforum og med regionale og EU midler 
med det formål at investere direkte i virksomheder, der ligger i regionen. Baggrunden for at starte 
kapitalfonden har været, at risikovillig kapital har en tendens til at blive samlet i store fonde, som 
hovedsageligt investerer i high tech virksomheder i de store byer.  
 
Tværregional indsats 
Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI Lab) handler om at udvikle 
samarbejdet mellem offentlige og private parter om innovation. I Projektet arbejder man med at 
udvikle metoder og afdække juridiske og økonomiske udfordringer og opbygge erfaringer. Projektet 
er finansieret af den nationale ramme af EUs strukturfondsmidler og regionale midler fra alle 
regioner. Det at projekter er tværregionalt betyder, at man kan udvikle en ensartet metode og få 
stordriftsfordele ved benyttelse af konsulentydelser mv. 
 
Tendenser 
Den overordnede tendens til urbanisering og centralisering fortsætter. Væksten i Danmark 
koncentreres omkring hovedstaden og Østjylland. Globaliseringen af økonomien betyder, at 
virksomheders udvikling ikke kan foregå uafhængig af udviklingen i omverden. Mange 
virksomheder orienterer sig mod verdensmarkedet fra dag ét. Samtidig betyder de unikke faktorer, 
der er tilstede i forskellige dele af landet noget for, hvor væksten sker. Virksomheder ønsker at 
placere sig der, hvor de er tæt på et lukrativt marked, tæt på bestemte ressourcer eller unikke 
videnmiljøer.  
 
Tendenserne kan således pege i retning af, at man bør orientere sig imod vækstcentrene og udnytte 
de fordele de har, hvilket også kan give større kritisk masse, som også er et konkurrenceparameter. 
Omvendt er det muligt at udnytte det lokale udgangspunkt, hvis der er nogle unikke kompetencer 
eller andre meget attraktive faktorer for virksomheder tilstede.  
 
Nationale politiske tendenser peger i retning af, at indsatser bør foregå på tværs af regioner, da 
Danmark er et lille land, og for eksempel i europæisk målestok kan regnes for en mellemstor 
region. På den anden side er der en tendens blandt andet i EU-kommissionen i retning af smart 
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specialisering, hvor hver region skal finde frem til sine unikke fordele som grundlag for 
vækststrategier.  
 
Forslag til nye indsatser 
Sjællands erhvervsfremme 
I samarbejde med kommuner kan nye initiativer opbygges nedefra med udgangspunkt i en lokal 
interesse. For eksempel er der et forarbejde i gang for at afdække potentialet for en logistikklynge i 
Køge. Et andet eksempel er etablering af nogle underklynger koblet til Femern Bælt-byggeriet med 
udgangspunkt i lokale virksomheder, som har særligt relevante kompetencer. 

 
Tværregional erhvervsfremme 
Flere regioner arbejder med at udvikle de samme sektorer som for eksempel fødevarer. Derfor 
kunne man undersøge muligheden for at etablere klynger på tværs af regionerne. Et fælles initiativ 
kunne opbygge en dansk fødevareklynge med en samlet markedsførings- og 
udviklingsorganisation, samtidig med at der bliver sikret aktiviteter i de enkelte regioner, der 
bygger på regionens særlige styrke og virksomheder. Region Sjælland kunne eksempelvis bidrage 
med tæt samarbejde med lokale leverandører samt fokus på industrielle produktionskompetencer. 
 
 
4) Dilemma: Etableret industri eller nye high tech erhverv – hvor skal vi satse? 
 
Regionens erhvervsliv er generelt præget af traditionelle erhverv. Byg & anlæg og håndværk, 
landbrug og fødevarer og transport fylder i statistikken. Ligesom i andre regioner dominerer 
servicearbejdspladser i Region Sjælland. Der er dog færre arbejdspladser i de mest værdiskabende 
serviceerhverv som forretningsservice, finansiering mv. Inden for mange erhverv er der en relativt 
stor andel, der vedrører fremstilling sammenlignet med erhvervslivet i Region Hovedstaden.  
 
Der kan satses på at videreudvikle det erhverv, der er i regionen, eller på at tiltrække og udvikle nye 
virksomheder inden for globale vækstbrancher som IT, software og bioteknologi. 
 
Fordelene ved at satse på de eksisterende erhverv er, at der kan være kompetencer og markeder 
opbygget over længere tid, som er et godt fundament for videre udvikling. Hvis man ønsker at lave 
en yderligere indsats kan man afdække de særlige forhold, som gør det attraktivt at være i regionen 
og styrke disse rammer. Ulempen kan være, at der kan være tale om virksomheder eller brancher, 
der har ringe vækstpotentialer.  
 
Fordelen ved at tiltrække nye typer high tech erhverv er, at de kan skabe nye typer arbejdspladser, 
der tiltrækker højtuddannede medarbejdere. Derudover kan de give impulser til andre 
virksomheder i regionen enten gennem konkurrence eller som leverandører eller kunder. Ulempen 
kan være, at der ikke findes de miljøer og kompetencer i regionen, der skal understøtte 
virksomhedernes vækst. 
 
Eksempler på indsats 
Regionen har understøttet traditionelle erhverv, som bygge- og anlægsvirksomheder eller 
industrivirksomheder, eksempelvis gennem projektet Medarbejder i Verdensklasse, hvor målet var 
at øge virksomhedernes konkurrenceevne gennem at udvikle medarbejdernes kompetencer. 
 
Regionen har haft fokus på at skabe nye virksomheder ved spin-outs fra blandt andet DTU. Et 
eksempel er etablering af virksomheden Xnovo, som arbejder med analyse og 3D visualisering af 
krystallinske materialer. 
 
Tendenser 
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Generelt er der en tendens til at andelen af industriarbejdspladser falder i hele den vestlige verden. 
Samtidig har der i en årrække været vækst inden for nye brancher som IT, nanoteknologi, 
materialer, bioteknologi samt underholdningsindustrien. Danmark er generelt godt med i de nye 
brancher, men Region Sjælland har kun en lille andel af disse brancher. 
  
I de senere år er der kommet et nyt fokus på produktion og fremstillingserhverv, som en reaktion 
på tendensen til at produktion og andre aktiviteter flyttes til lavomkostningslande. Mange mener, 
at innovation, forskning og udvikling ikke kan foregå uafhængigt af produktionen, fordi de 
forskellige kompetencer hænger sammen i en værdikæde. Det har blandt andet ført til Danmarks 
Vækstråds kampagne om Danmark som produktionsland. Der er også lignende initiativer i andre 
vestlige lande. 
 
Forslag til nye indsatser 
Etableret industri 
Fødevarer er et traditionelt erhverv med relativt lav værdiskabelse, og i regionen er der begrænset 
forskning. Ved at fokusere på de særlige produktionskompetencer, der er i flere virksomheder i 
regionen kan man skabe en videreudvikling af fødevareindustrien, der kan skabe grundlag for 
vækst og større viden- og værdiindhold i produktionen. 
 
Nye high tech erhverv 
Vækstaftalerne er med til at fremme nye virksomheder baseret på forskning. Disse aftaler kan 
målrettes yderligere, hvis man ønsker at etablere flere virksomheder med en højteknologisk profil. 
 
 
5) Dilemma: Eksisterende virksomheder eller tiltrækning af nye virksomheder og 

investeringer – hvor skal væksten komme fra? 
 
Én vej til vækst i regionen er ved at tiltrække nye virksomheder og investeringer for eksempel via 
attraktive test- og demonstrationsanlæg, adgang til forskning, attraktive udviklings- og 
produktionsmuligheder med videre. En anden er, at der skabes vækst ved at motivere eksisterende 
virksomheder i regionen, som har viljen og evnen til at vækste, til også at gøre det. Her vil der 
typisk være tale om ”vækstlaget” af virksomheder med 10-50 ansatte, som har et potentiale, der 
kan udløses ved en målrettet indsats, tilførsel af ny kapital med videre.  
 
Fordelen ved at tiltrække nye virksomheder og investeringer er, at det giver nye arbejdspladser fra 
den ene dag til den anden og skaber vækst hos lokale underleverandører. Derudover vil nye 
virksomheder give viden og konkurrence til de hjemlige virksomheder, særligt hvis indsatsen 
spiller sammen med klynge-faciliterende indsatser. Ulempen er, at investeringsfremme er en 
langsigtet indsats, som det kun lejlighedsvist er muligt at vise effekten af. 
 
Fordelen ved at sætte fokus på vilje og evne til vækst i eksisterende virksomheder er, at der er 
kortere vej fra indsats til resultat, og at en grundig screening af virksomheder vil skabe stor 
sandsynlighed for indsatsen har en effekt. Ulempen kan være, at der i det opsøgende arbejde skal 
bruges mange ressourcer på at finde frem til virksomheder som kan og vil vækste, hvilket vil 
mindske effekten af den samlede indsats. 
 
Eksempler på indsatser 
Tiltrække nye virksomheder og investeringer 
Copenhagen Capacity er leadpartner med Invest in Denmark som partner på én af Vækstforums 
vækstaftaler, der handler om at tiltrække virksomheder og investeringer. Konsortiet vil blandt 
andet vil arbejde for at markedsføre og tiltrække udenlandske investeringer og skabe en region, der 
er attraktiv som destination for udenlandsk kapital og virksomheder. 
  



__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              13 

 

 

Med Risø Park arbejdes der på at skabe en - i europæisk målestok - førende industriudviklingspark 
for cleantech- og energiaktiviteter. Parken udvikles i et tæt samarbejde mellem Region Sjælland, 
Roskilde Kommune og Forskningscenteret Risø DTU. Risø Park skal udgøre et nyt erhvervsområde 
for virksomheder, som udvikler og producerer klima- og energiteknologiske løsninger. Parken skal 
skabe de rette rammer for at tiltrække virksomheder fra ind- og udland til området. 
  
Skabe vækst i eksisterende virksomheder 
Væksthus Sjælland er leadpartner på en anden af vækstaftalerne, der handler om den direkte 
virksomhedsrettede indsats. I konsortiet indgår også en række erhvervsfremmeaktører. Med 
vækstaftalen skabes en paraply over de virksomhedsrettede tilbud i regionen. Som konkrete 
eksempler på denne indsats afdækkes virksomhedernes behov i samarbejde med 
vidensinstitutioner og der udvikles et program for rådgivning af virksomheder. 
 
Projektet ’Vækstdriver’ identificerer virksomheder og iværksættere med forretningsmuligheder, der 
kan skabe vækst, hvis der tilføres kapital. Projektet samarbejder derefter med dem om at 
forretningsmodne idéer og beskrive potentialet for investering.  
 
Tendenser 
Investeringsfremmeindsatsen er relativt langsigtet og påvirker konkret en afgrænset mængde 
virksomheder. Udenrigsministeriet 2 har opgjort at udenlandske investeringer i Danmark er 
stagneret siden år 2000, mens danske virksomheders investeringer i udlandet er fortsat med at 
stige i uændret takt. Set over en årrække har Danmark klaret sig relativt dårligt i europæisk 
sammenhæng i forhold til at tiltrække udenlandske virksomheder.  
 
Med finanskrisen er der kommet øget fokus på, at offentlige midler skal bruges på aktiviteter, som 
har direkte effekt på kort sigt i større grupper af virksomheder. Der er brug for aktiviteter, som 
øger virksomhedernes afsætning og som kan understøtte jobskabelse. Her synes det mere effektivt 
at fokusere på indsatser, som adresserer store mængder af virksomheder direkte. Hvor indsatsen 
med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov bidrager til at afdække og beskrive 
udviklingsmuligheder, så virksomheden kan gå i gang med at realisere disse. Effekten af en 
vellykket indsats af denne type er et løft af mange virksomheder på relativt kort sigt.  
 
Forslag til nye indsatser 
Tiltrække nye virksomheder og investeringer 
For at tiltrække nye virksomheder og investeringer kunne man sætte nye 
investeringsfremmeaktiviteter i gang som i højere grad retter sig mod bestemte markeder, for 
eksempel vækstmarkeder såsom BRIK-landene. Man kunne også afdække de regionale 
virksomheders internationale eksportrelationer og skabe en indsats, der er målrettet de markeder, 
som virksomheder i Region Sjælland i forvejen samarbejder meget med.  
  
Skabe vækst i eksisterende virksomheder 
I den hidtidige indsats er der gjort en række erfaringer med at identificere og arbejde med konkrete 
vilkår og behov blandt virksomhederne, blandt andet ejerskifte, finansieringsbarrierer, ejer-lederes 
efteruddannelsesbehov, eksportbarrierer med videre. Denne indsats kan fortsættes, så der hele 
tiden er fokus på, hvilke konkrete vilkår, der for tiden giver de største barrierer henholdsvis 
potentialer for vækst, så indsatsen kan målrettes påvirkning af netop disse vilkår. En anden type 
virksomhedsrettet indsats kunne være, at man i højere grad ser på den enkelte virksomheds unikke 
behov og derefter kanaliserer virksomheden hen til de indsatser, samarbejdspartnere med videre, 
som bedst kan være med til at skabe udvikling i virksomheden baseret på det konkrete grundlag.  

                                                 
2
 Invest in Denmark og Copenhagen Economics: Udenlandske investeringer i Danmark og 

investeringsfremmeindsatsen, resultater fra benchmarkingundersøgelse, august 2012. 
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Tema: Kompetence 
 

 
FAKTA: 

• 44 % af de privatansatte i regionen har en erhvervsfaglig uddannelse.  
• Antallet af personer med en videregående uddannelse er steget med 11 % fra 2006 til 2013. 

Dette er dog under landsgennemsnittet på 17 %.  
• Omkring 1/3 af alle Vækstforums investeringer i perioden 2011-2014 er foretaget indenfor 

kompetenceudvikling og opkvalificering. Det svarer til 130 mio. kr. 
 

FREMSKRIVNINGER: 
• Frem mod 2025 forventes andelen med en lang videregående uddannelse at stige med 19 %.  
• Andelen af ufaglærte forventes at falde med 9% frem mod 2025. 

     Kilder: Danmarks Statistik, Sam K-Line, Grundlagsanalyse, Ajour  
 
 
Region Sjælland vil: 

• Understøtte at flere af regionens unge tager en kompetencegivende uddannelse.  
Regionen skal leve op til de nationale målsætninger: 95% af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse og 60% en videregående uddannelse.  

• Arbejde for et kompetenceløft på alle niveauer. Kompetenceudvikling skal være en naturlig 
del af alle livets faser for borgere og virksomheder i Region Sjælland.  

• Fokusere på nye læringsformer. Region Sjælland skal være kendt som stedet, hvor nye 
læringsformer, fleksible uddannelsesforløb, teknologiske løsninger, og så videre udvikles og 
afprøves. Dette tiltrækker studerende, virksomheder, tilflyttere, de bedste lærerkræfter, 
forskere etc. 

• Understøtte at uddannelsesskift skal være let og uproblematisk.  
Det skal være uproblematisk for den enkelte at skifte mellem forskellige uddannelser, også 
selvom man skifter mellem uddannelsesniveauer og -sektorer. Dermed er de enkelte 
uddannelsesinstitutioner i særlig grad forpligtet til at sikre, at eleverne har en solid faglig 
ballast og er rustet til sådanne skift.  

• Prioritere at uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland. 
Region Sjælland skal fortsat byde på regionalt forankrede uddannelsestilbud på alle 
niveauer, ligesom regionen skal være hjemsted for nye, attraktive uddannelsestilbud.  

• Sikre veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer.  
Sammenhængen mellem uddannelse, kompetence, arbejdsmarked og virksomhedernes 
behov skal være stærk i regionen – virksomhederne skal engagere sig i uddannelse og 
kompetenceudvikling. Andelen af arbejdsstyrken med en erhvervsuddannelse (faglærte) 
skal øges. Andelen af ansatte i den private sektor med en længerevarende uddannelse skal 
øges. 

• Slippe internationaliseringen løs. Regionen skal stå stærkt i den globale konkurrence og i 
globalt samarbejde, både i forhold til vore nære naboer i Europa og i forhold til stærke 
globale spillere i for eksempel Asien og Sydamerika.  
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6) Dilemma: Udvikling af campusmiljøer eller et bredt uddannelsesudbud i hele 
regionen - hvad skal den regionale uddannelsesdækning satse på? 

 
Én tilgang til regional uddannelsesdækning er at medvirke til udvikling og etablering af 
campusmiljøer i de større byer i regionen. 
 
En anden tilgang til uddannelsesdækning er at medvirke til at sikre et bredere dækkende 
uddannelsesudbud i hele regionens geografi. 
 
Fordelen ved campusmiljøer er den potentielle synergi, der kan opnås ved at have flere 
uddannelser liggende dør om dør. Der er stærke faglige og sociale miljøer for såvel undervisere som 
elever. Ulempen er, at de ikke har den nærhed og lokale islæt, som mindre studiesteder kan have og 
som kan gøre det overskueligt for ’svage unge’ at tage en uddannelse. 
 
Fordelen ved at have et bredt uddannelsesudbud i hele regionens geografi er, at vi kan undgå, at 
unge har for lang transport til et uddannelsessted. Netop lang transporttid er en faktor, der kan 
forringe unges gennemførsel af uddannelse. Ulempen er, at mindre udbud ofte har svært ved at 
opretholde det faglige niveau og skabe gode sociale miljøer, som kan tiltrække og fastholde de 
unge. 
 
Eksempler på indsatser 
Der er campusser i flere af regionens byer. I Haslev er der oprettet en 
ungdomsuddannelsescampus, hvor forskellige institutioner er gået sammen om at udbyde 
erhvervs- og almengymnasiale uddannelser sammen med erhvervsuddannelser og 10. klasse. I 
Roskilde er der oprettet en videregående uddannelsescampus, der udbyder professionsuddannelser 
fra én institution. Og i Slagelse er der oprettet et campusområde, hvor forskellige institutioner 
udbyder både ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse. 
 
De tre typer af campusser henvender sig til forskellige målgrupper. Det kan være vigtigt at være 
opmærksom på at uddannelserne i udgangspunktet henvender sig til forskellige målgrupper, som 
har forskellige forudsætninger for at komme til uddannelserne eller flytte til uddannelserne. De 
unge (15-18 årige) vil i udgangspunktet være afhængige af offentlig transport for at komme til 
institutionerne mens ældre studerende har flere muligheder.  
 
Tendenser 
Samtidig er urbanisering en global tendens og flyttemønstre i regionen viser også at befolkningen 
søger mod de større byer. Denne tendens ses ofte under økonomiske kriser.  
 
Flere og flere steder placerer mange uddannelser sig tæt op ad hinanden i campusser for at 
tiltrække både studerende og undervisere, fastholde et stort udbud af uddannelser og sikre et 
økonomisk stabilt grundlag til institutionerne.  
 
Men der er også andre bæredygtige eksempler, så som udviklingen på Roskilde Tekniske Skoles 
afdeling i Høng, hvor man de senere år har lagt flere nye uddannelser, har investeret i bygninger og 
undervisning, hvilket har medført en stigende elevtilgang selvom Høng er en mindre by med 
begrænset byliv. 
 
Forslag til nye indsatser 
Udvikling af campusser 
Hvis vi vil arbejde videre med campusser, kunne én vej være at placere campusserne i alle områder 
af regionen og ikke kun i større byer. Det er også vigtigt at sikre et varieret udbud af uddannelser i 
hvert campus, som gør det lettere at skifte mellem uddannelser. At ligge tæt sammen skaber en 
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indbyrdes forsyningssikkerhed mellem uddannelserne kombineret med muligheden for at 
tiltrække lærerkræfter. 

 
En anden indsats kunne være at styrke vejlednings- og rådgivningsfunktionen i sammenhæng med 
campus, eksempelvis via styrket samarbejde mellem ungdommens uddannelsesvejledning og 
jobcenteret, i forhold til at gøre mulige overgange mellem uddannelser og arbejdsmarked mere 
synlige. 
 
Bredt uddannelsesudbud i hele regionen 
Hvis man vil satse på at udvikle et bredt uddannelsesudbud kan man arbejde med at styrke de 
uddannelser, der allerede eksisterer og udvikle dem til stærkere brands end de er i forvejen evt. 
inden for erhvervsspecialiseringer og styrkepositioner. Her bliver det også vigtigt at adgangen med 
offentlig transport er god i yderområderne.  
 
 
7) Dilemma: Talentfulde eller frafaldstruede unge – for hvem skal 

kompetenceniveauet løftes? 
 
Man kan understøtte et generelt løft af kompetenceniveauet ved at lave en indsats for unge, der har 
mulighed for at blive blandt de allerdygtigste, hvis de får lov til at udvikle sig i de rigtige faglige 
miljøer. 
 
Eller et generelt løft kan understøttes ved at lave en indsats for unge, der af forskellige socio-
økonomiske grunde er særligt udsatte i forhold til at falde fra deres uddannelse. 
 
Fordelen ved at arbejde med talentfulde unge er, at det medvirker til at udvide talentmassen, skabe 
en stærkere og bredere talentkultur, hæve kompetenceniveauet generelt og af den vej bidrage til 
vækst i regionen. Talentmassen er fremtidens iværksættere, forskere og ledere, som skal være med 
til at sikre, at regionen er konkurrencedygtig globalt set. Ulempen er, at talentarbejde er forbeholdt 
de få og kun for dem, der nok skal klare sig alligevel. 
 
Fordelen ved at prioritere en indsats for frafaldstruede er, at det vil medvirke til at flere 
gennemfører en kompetencegivende uddannelse, som senere kan sende dem videre i uddannelses- 
og arbejdslivet. Ulempen er, at indsatsen kan være vanskelig at opskalere og at nogle, på trods af en 
intensiv indsats, aldrig vil blive gearet til det almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedssystem.   
 
Eksempler på indsatser 
Talenter 
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen har siden 2012 samarbejdet om at udvikle 
talentforløb på ungdomsuddannelserne. Flere institutionstyper arbejder sammen om at definere 
forskellige typer af talent for at styrke såvel det akademiske som det håndværksmæssige talent i et 
samspil, der skal sikre innovationskraft og konkurrencedygtighed i virksomhederne. Indsatsen har 
bidraget til etablering af en regional afdeling af det landdækkende Akademiet for Talentfulde Unge.  
 
Studieforberedende Master Class for gymnasieelever er et samarbejde mellem Næstved, Svendborg 
og Silkeborg Gymnasium. Gymnasielever med særlige talenter indenfor de naturvidenskabelige fag 
mødes om særligt tilrettelagt undervisning på videregående uddannelser indenfor deres felt. 
Indsatsen har medvirket til at øge elevernes begejstring og fagforståelse ifht. at se, hvad 
naturvidenskab kan bruges til i praksis.  
 
Frafaldstruede 
På tværs af ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er der i regi af IMODUS  - 
inklusion af mænd og dreng gennem uddannelse i Region Sjælland - udviklet særlige 
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undervisningstilbud, som er specielt tilpasset drenge og unge mænd, hvor målet er, at de 
gennemfører en ungdomsuddannelse og at flere fra målgruppen kommer i videregående 
uddannelse. Som et resultat udbyder regionen nu forkurser til ingeniøruddannelser. 
 
Garantiskolen i Køge er et samarbejde på tværs af ungdomsuddannelserne, produktionsskolen og 
og ungdommens uddannelsesvejledning. Samarbejdet gør det lettere for den unge at skifte retning 
og starte på en anden uddannelse, hvis den påbegyndte uddannelse af forskellige årsager overvejes 
afbrudt.  
 
Tendenser 
En af de tendenser, der har betydning for dilemmaet, er at regeringen for tiden fokuserer på at alle 
skal blive så dygtige, som de kan. Derfor også et paradigmeskift i forhold til den 
rummelighedstankegang, der har kendetegnet uddannelsessystemet de seneste årtier. Der er behov 
for flere dygtige hoveder og hænder. Selv de dygtige skal nå et højere niveau, hvis Danmark skal 
være konkurrencedygtigt på et globalt marked. Studier af talentudvikling viser at niveauet i en 
klasse vil blive løftet generelt hvis de dygtige bliver endnu dygtigere. Deres motivation og faglighed 
vil have en afsmittende effekt på deres omgivelser. 
 
En anden af de tendenser, der har betydning for dilemmaet er, at der med den nye 
erhvervsuddannelsesreform og kontanthjælpsreformens uddannelsespålæg for unge under 30 vil 
være en stigende gruppe af unge, der ikke passer ind i det ordinære uddannelsessystem og derfor 
ikke vil opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse uden en ekstraordinær indsats. 
 
Forslag til nye indsatser 
Talentudvikling 
Man kunne etablere udviklingen af talentprogrammer, der også inkluderer brobygning fra 
folkeskolen og til arbejdsmarkedet. I Danmark er det kun indenfor sportsverdenen, at der er 
tradition for at tænke i talentudvikling. Men med den nye folkeskolereform og 
erhvervsuddannelsesreform er der en opgave, der skal løftes og ved at løfte den på tværs af 
uddannelsesniveauer og virksomheder kan vi være med til, at der er talenter i hele ’fødekæden’ og 
fremragende arbejdskraft til fremtiden. 
 
En anden indsats kunne være at styrke de kompetencer hos talenter vi forventer fremtidens 
arbejdsmarked vil efterspørge, eksempelvis indenfor et specialiseret faglært område eller 
innovation og iværksætteri. 

 
Frafaldstruede 
Hvis man ønsker at styrke indsatsen overfor de frafaldstruede kunne man arbejde på at sikre at 
institutionerne, der arbejder sammen om denne gruppe, får et styrket samarbejde blandt andet ved 
at bruge samme tilgang til de unge og understøtte, at den unge tager ansvar for eget liv og læring.  

 
Man kunne også understøtte at de unge, inden de går i gang, bliver så afklarede i deres studievalg 
og med de krav uddannelserne stiller, at de selvstændigt eller med en støttende indsats øger 
muligheden for at gennemføre. Erfaringen viser, at redskaber til at øge selvværd og selvtillid blandt 
de unge kombineret med en indsats at klæde underviserne på til at forstå de unge øger 
gennemførselsprocenten.   
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8) Dilemma: Generelt kompetenceløft eller behovsstyret uddannelse – hvordan 
sikres kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne? 

 
Én tilgang til at sikre kvalificeret arbejdskraft er, at arbejdsstyrken generelt bliver uddannet og 
opkvalificeret. Her er det centrale, at arbejdskraften bliver opkvalificeret og uddannet - ikke hvad 
de uddannes til.   
 
En anden tilgang er at uddanne og opkvalificere indenfor særlige erhvervsmæssige 
styrkepositioner, hvor der forventes efterspørgsel på arbejdskraft i fremtiden.   
 
Fordelen ved en bred kompetenceudvikling er, at mange i Region Sjælland kun har afsluttet 
grundskolen og det derfor er vigtigere, at de får en uddannelse, end at de bliver presset ind i noget, 
de ikke har lyst til. Ulempen er, at de fremtidige beskæftigelsesmuligheder ikke tænkes ind. 
 
Fordelen ved at målrette kompetenceudviklingen mod særlige erhvervsmæssige styrkepositioner 
er, at indholdet i faglige uddannelser og forskning kan drejes i styrkepositionernes retning for at 
kunne opretholde Region Sjællands konkurrenceevne. Ulempen er, at tilgangen er snæver og det 
kan være risikabelt og vanskeligt at forudsige fremtidens styrkepositioner. 
 
Eksempler på indsatser 
Generelt kompetenceløft 
Region Sjælland er sammen med KKR, de 17 kommuner i regionen, uddannelsesinstitutioner på 
alle niveauer, arbejdsmarkedets parter gået sammen om en langsigtet strategisk satsning på et 
generelt kompetenceløft - Kompetenceparat 2020. Målet er at opfylde de nationale målsætninger 
om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60% en videregående 
uddannelse.  
 
Der er på tværs af institutionstyper lavet et samarbejde om at sætte initiativer i gang der 
understøtter de overordnede målsætninger i Kompetenceparat 2020. Indsatsen har blandt andet 
ført til at initiativet Akademiet for Talentfulde Unge også dækker Region Sjælland samt at Køge 
Handelsskole fra skoleåret 2014/15 kan udbyde engelsk HHX. 
 
Behovsstyret kompetenceudvikling, der understøtter styrkepositioner 
Som et eksempel har Region Syddanmark valgt at fokusere deres kompetenceudviklingsindsats på 
det, der efterspørges. Regionsrådet har besluttet at arbejde for at udvikle Syddanmark til en science 
region, som er kendetegnet ved, at der arbejdes målrettet med at udvikle undervisningen indenfor 
fagområderne natur, teknik og sundhed. Undervisningen for disse tre fagområder skal udvikles lige 
fra grundskole og til universitet, så flere vælger naturfaglige retninger i ungdomsuddannelserne og 
på de videregående uddannelser og at regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder 
indenfor natur, teknik og sundhed. 
 
Tendenser 
Produktivitetskommissionens anbefalinger om uddannelse og innovation lægger vægt på kvalitet i 
uddannelserne og deres relevans for arbejdsmarkedet. De unge skal således have information og 
tilskyndelser til at vælge en uddannelse, der giver dem gode fremtidsmuligheder og et produktivt 
liv på arbejdsmarkedet. Det er kommissionens vurdering, at uddannelsespolitikken i dag kun har 
fokus på at flere skal have en uddannelse og at det har kostet på kvaliteten. Elever og studerende 
skal fremadrettet i højere grad have de kompetencer, som der er brug for på arbejdsmarkedet. 
I Region Sjælland vil der i de kommende år blive gennemført mange store bygge- og 
anlægsinvesteringer. Det giver muligheder for mange forskellige brancher og ikke kun for de 
brancher, der skal udføre selve byggeriet. En fokuseret indsats indenfor innovation, uddannelse og 
iværksætteri kan være med til at sikre vækst efter byggeriet. 
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Forslag til nye indsatser 
Behovsstyret uddannelse 
Èn måde at arbejde med behovsstyret uddannelse kunne være at sikre en stærk sammenhæng 
mellem kompetence, arbejdsmarked og virksomhedernes behov i regionen, for eksempel ved at 
understøtte mere veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Dette skulle ske ved at 
fokusere indsatsen yderligere både i regi af Kompetenceparat 2020 og i de øvrige projektaktiviteter 
som støttes af offentlige udviklingsmidler. 

 
Man kunne også gennem et forpligtende samarbejde mellem regionale aktører på såvel 
erhvervsfremme, uddannelse som beskæftigelsesområdet skabe mest mulig regional 
opkvalificering og varig beskæftigelse af de store anlægsbyggerier frem mod 2021.  
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Tema: Grøn vækst – energi og miljø 
 

 
FAKTA: 

• Der er 3.170 virksomheder i Region Sjælland (2010), der har produkter, der kan betegnes 
som grønne. Dette svarer til 21 % af virksomhederne i Region Sjælland. 
Landsgennemsnittet er på 19 %. 

• Antallet af grønne virksomheder i regionen steg i perioden 2005-2010 med 7,6 %, hvilket 
ligger på niveau med landsgennemsnittet.  

• Ventilationsbranchen er et eksempel på et regionalt nicheområde inden for cleantech, som 
oplever vækst. Branchen har mere end 500 ansatte. 

• Siden 2007 har Vækstforum investeret 230 mio. kr. i grøn vækst. Vækstforum Sjælland er 
det vækstforum, som har investeret størst andel af sine midler i grøn vækst. 

     Kilder: Danmarks Statistik, Sam K-Line, Grundlagsanalyse, Ajour  
 
 
Region Sjælland vil:  

• Fortsat understøtte udbygningen af den regionale (og nationale) symbioseindsats. 
• Yderligere styrke indsatser, der kan hjælpe virksomheder i regionen med at nedbringe 

omkostninger til vigtige ressourcer i deres produktion (blandt andet energi) og skabe nye 
vækstmuligheder 

• Fortsat medvirke til etablering og udbygning af partnerskaber mellem virksomheder, 
energiselskaber og kommuner. Partnerskaberne skal arbejde for effektivisering og 
omstilling af energisystemet, der dermed kan baseres på vedvarende energikilder.  

• Arbejde for at udnytte de betydelige biomasse- og affaldsressourcer i regionen. 
• Undersøge mulighederne for at fremme anvendelsen af løsninger på energirenovering af 

boliger, som kan reducere energiforbruget og påvirkningen fra forurenet jord og gasarter. 
 
 
9) Dilemma: Udvikling af nye grønne teknologier eller udrulning af eksisterende 

teknologier – hvad skal der satses på? 
 
Én måde at fremme et klimavenligt og ansvarligt erhvervsliv på er ved at understøtte erhvervslivets 
vilkår for udvikling, markedsmodning og eksport af nye grønne teknologier for eksempel via test- 
og demonstrationsanlæg, samarbejde mellem forskning og virksomheder samt klyngeudvikling. 
 
En anden måde at fremme dette på er at medvirke til at udrulle eksisterende teknologier til 
virksomhederne for eksempel via grønne omstillingsprogrammer, udbredelse af symbiose-metoder 
og energitjek-aktiviteter. 
 
Fordelen ved at understøtte udvikling af nye teknologier er, at virksomhederne opnår en 
markedsfordel ved at kunne tilbyde teknologiske løsninger, som ikke findes i forvejen, og at 
Danmarks ry for at være på forkant med nye grønne teknologier fastholdes. Dette underbygger 
virksomhedernes globale renommé, herunder nye virksomheder. Ulemperne er, at indsatsen er 
langsigtet og det kan tage 10-15 år fra ide til en markedsposition er opnået. Derudover kræver 
indsatsen risikovillighed, fordi ikke alle nye teknologier er levedygtige og bliver introduceret på 
markedet. Indsatsen gøres endvidere typisk i samarbejde med ganske få virksomheder. 
 
Fordelene ved at udrulle eksisterende teknologier er, at indsatsen virker i løbet af 3-5 år. Indsatsen 
giver omstilling i mange virksomheder (SMV’er), der får mulighed for at brande sig som 
klimavenlige og ansvarlige. Endelig kan indsatsen styrke virksomhederne gennem samarbejde med 
rådgivere / leverandører af teknologi. Ulempen er, at indsatsen er afgrænset til kendte teknologier 
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uden at have øje for morgendagens produkter og at virksomhederne kan mangle incitament eller 
ressourcer til at investere i omstillingen. Indsatsen er også typisk én-til-én og giver ikke i sig selv 
øget samarbejde mellem virksomheder og forskning eller mellem virksomheder.  
 
Eksempler på indsatser 
Udvikle nye grønne teknologier 
Pilotanlægget Poseidon 37 er prototypen på verdens første kombinerede vind- og bølgekraftanlæg 
og blev søsat i juni 2010 nordvest for Lolland. Det har siden da gennemløbet flere testfaser med 
succes. Floating Power Plant, som er firmaet bag, har i flere omgange modtaget EU-støtte til 
forskning og udvikling af anlægget. Det er nu klart til kommercialisering og firmaet markedsfører 
sig globalt. 
 
Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL) er Danmarks nye platform for udviklingen af den lovende 
teknologi LED-belysning. DOLL's formål er at skabe energibesparelser, mere intelligent indendørs 
og udendørs belysning og nye danske arbejdspladser. I DOLL samarbejder kommuner, regioner og 
private virksomheder med forskere om at udvikle nye og bedre belysningsløsninger. DOLL’s tre 
lyslaboratorier skal være med til at skabe en fremtidssikret overgang fra traditionelt lys til LED-
belysning. DOLL er støttet af Green Labs DK under Energistyrelsen med 15 mio. kr. Derudover er 
DOLL støttet af Vækstforum Hovedstaden og Region Sjælland.  
 
Udrulle eksisterende teknologier 
En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én eller flere virksomheders 
restprodukter eller affald bliver genanvendt som input i en anden eller flere virksomheders 
produktionsprocesser. Det er blevet vurderet at virksomhederne kan gøre store besparelser og 
reducere ressourceforbruget ved at indgå i industrisymbioser. På baggrund af erfaringerne fra Den 
Industrielle Symbiose i Kalundborg og Symbiosecentrets arbejde, har Erhvervsstyrelsen, 
regionerne i Danmark og Bornholms Regionskommune iværksat programmet Grøn 
Industrisymbiose, som finder, matcher og understøtter relevante symbiosesamarbejdspartnere for 
at skabe flere industrisymbioser i Danmark. 
 
Tendenser 
Med regeringens vækstplaner, oprettelsen af nye innovationsnetværk, og en national strategi for 
klynge og netværkssamarbejde, har Danmark i den seneste tid arbejdet på at identificere vores 
nationale styrkepositioner og formulere indsatser for bedst muligt at understøtte dem. Samme 
øvelse er sket i regionerne, som har identificeret regionale styrker og arbejder med indsatser rettet 
mod videnoverførsel, klynge-samarbejder etc. 
 
Det grønne område er en af de styrkepositioner, hvor Danmark ønsker at markere sig stærkt, og 
der er sat ambitiøse mål for klima og grøn omstilling. I forlængelse heraf bliver der arbejdet 
intensivt med teknologier i relation til vedvarende energi, anvendelse af biomasse og besparelse og 
genanvendelse af ressourcer. Danmark ønsker i høj grad at markedsføre sig som et land, hvor vi er i 
front på viden og hvor vi har attraktive test- og demonstrationsfaciliteter. Samtidig er der et 
nationalt ønske om at også virksomheder, som ikke direkte er en del af cleantech-branchen, 
bidrager til Danmarks image som et grønt og klima-ansvarligt land ved at gennemføre 
energieffektiviseringer, grønne omstillinger af produktionen, udvikle grønnere produkter osv. 
Samtidig har finanskrisen gjort, at virksomhederne har korte tidshorisonter og er fokuserede på 
deres kerneforretning, og dermed ikke har stort incitament til at foretage investeringer.  
 
Forslag til nye indsatser 
Udvikle nye grønne teknologier 
Region Sjælland har store mængder af biomasse og projektet Bioenergi Sjælland arbejder med at 
afdække, hvilke muligheder der er for at anvende biomassen til brændstof eller energiproduktion. 
Biomassen kan også anvendes til andre formål, såsom produktion af højværdiprodukter som 
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plastik og medicinalprodukter. Der er også flere projekter, der afprøver anvendelsesmulighederne 
af forskellige typer af biomasse, for eksempel halm og alger. Der kan overvejes, om der skal 
igangsættes nye udviklingsprojekter, der fokuserer på at finde flere måder at udnytte sjællandsk 
biomasse på. 

   
Udrulle eksisterende teknologier 
Flere projekter har arbejdet med energieffektiviseringer i virksomheder i regionen, hvilket har 
bidraget til at reducere CO2. Der kan bygges videre på disse erfaringer i samspil med 
kommunernes igangværende arbejde med at udarbejde energiplaner, der fokuserer på strategisk 
energiplanlægning. Indsatsen kan tilrettelægges som en virksomhedsrettet aktivitet, hvor 
forsyningsselskaberne spiller med i en indsats for at oplyse om og gennemføre yderligere 
energieffektiviseringer i virksomheder i regionen.  
 
 

10) Dilemma: Det offentlige som vækstdriver eller bedre rammevilkår for 
virksomheder – hvad skaber bedst vækst?  

 
Region Sjælland og Vækstforum kan vælge enten at satse på generelt at afhjælpe vækstbarrierer for 
virksomheder eller satse på at bringe sig selv i spil i strategiske offentlig-private samarbejder 
(OPI/OPS/OPP), særligt inden for de regionale styrkepositioner.  
 
Fordelen ved bedre rammevilkår for virksomheder er, at indsatsen vil have effekt for alle 
virksomheder i hele regionen. Ulempen er, at eftersom indsatsen ikke er rettet mod nogen specielt, 
skal virksomhederne selv undersøge og finde deres individuelle muligheder - hvilket ikke alle vil 
have ressourcer til.  
 
Fordelen ved at satse på at bruge de offentlige myndigheder og institutioner som driver er, at de i 
sig selv er store virksomheder, som står for en rigtig stor efterspørgsel. Ved at stille specifikke krav 
til de produkter, som de efterspørger, kan de skabe et marked med større volumen for 
virksomhederne eller et marked for nye produkter. Dermed kan de give incitament til at 
virksomhederne produktudvikler, og i sidste ende bidrage til øget eksport. Ulempen er, at det kan 
være svært at definere, hvilke specifikke krav, der kan stilles til produkter og produktion, og at det 
kun er virksomheder, der leverer til det offentlige, der vil nyde gavn af indsatsen. 
 
Eksempler på indsatser 
Understøttelse af rammevilkår for virksomheders vækst 
Grøn Omstillingsfond, de danske regioner og Bornholms Regionskommune har i samarbejde 
etableret et acceleratorprogram, som skal fremme udviklingen af nye grønne forretningsmodeller i 
danske virksomheder, som skaber vækst og beskæftigelse i virksomhederne og samtidig mindsker 
deres ressourceforbrug og miljømæssig påvirkning. Capnova er Region Sjællands operatør. 
 
Strategiske offentlig-private samarbejder 
Offentlig-privat innovation (OPI) -platformen fremmer udviklingen af løsninger på sygehusenes 
væsentligste behov og efterspørgsel efter nye løsninger, gennem samarbejde med private 
virksomheder og videninstitutioner. OPI-platformen realiserer i en 3-årig projektperiode konkrete 
OPI-projekter og etablerer desuden en metode for Region Sjælland til at arbejde med offentlig-
privat innovation.  
 
Slagelse Sygehus har investeret i en madkværn og omsætter nu madrester til biogas. Tidligere var 
det både dyrt og besværligt at håndtere affaldet. Madkværnen har betydet, at affald nu er blevet til 
en ressource, som udnyttes til varme og el. 
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Tendenser 
Generelt bliver der arbejdet meget med OPI i relation til sundheds- og velfærdsinnovation. 
Hovedudfordringen, som mange arbejder med nu, er at skabe den komplette værdikæde hvor man 
først identificerer en udfordring og skaber en offentlig efterspørgsel. Derefter udbyder 
udviklingsopgaven til OPI, igangsætter og gennemfører det egentlige OPI-projektet, og til sidst 
sikrer, at det offentlige køber slutproduktet. 
  
Etablering af Living labs er også en aktuel trend. Et Living lab skal forståes som en 
samarbejdsmodel, hvor der sker en inddragelse af brugerne, som bidrager til løsningerne på et 
konkret problem.  Eksterne får adgang til den viden som brugerne har og får gennemført test af nye 
ideer og løsninger. Løsningen kan være et fysisk produkt, en service eller en ny samarbejdsmodel. 
Et Living lab er således en måde at skabe løsninger på, hvor der er en tæt kobling mellem 
udvikling, test og praksis. Ved at knytte forskning til test og udvikling af løsningsforslagene, kan 
man skabe et videnskabeligt bevis for løsningernes funktion. Derved styrkes både den faktiske 
behandling af borgeren/patienten, og virksomhedernes mulighed for at dokumentere deres ydelser 
og produkter. 
 
Forslag til nye indsatser 
Understøttelse af rammevilkår for virksomheders vækst 
Man kan i samarbejde med en eller flere regionale erhvervsfremmeaktører gennemføre en indsats 
for at begrænse virksomhedernes ressourceforbrug eller for at udvikle nye ressourceeffektive 
produkter. Indsatsen skal ske overfor virksomheder, hvor der findes et potentiale for enten at 
gennemføre ressourceeffektiviseringer eller arbejde med udvikling af ressourceeffektive produkter. 
Med indsatsen bliver virksomhederne tilbudt sparring og rådgivning, mens de selv foretager de 
konkrete investeringer og omstillinger. 
 
Det offentlige (især regionens køkkener) kan fungere som et innovationsskabende marked, som 
fremmer innovationstænkning og skaber vækst i fødevareerhvervet. Indsatsen vil så være med til at 
fastholde eller styrke Danmarks stærke position på eksportmarkedet. Indsatsen kunne tænkes at 
rumme konkrete samarbejder mellem regionens køkkener, fødevareleverandører og distributører i 
regionen. Indsatsen kunne også understøttes af samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner 
og eksempelvis kommende Food4FutureKIC. 
 
Strategiske offentlig-private samarbejder 
Etablering af et ”Living lab” i Region Sjælland. Et Living lab skal fungere som en innovations-, test- 
og udviklingsplatform. Living lab’et kan beskæftige sig med blandt andet nye samarbejdsmetoder, 
behandlingsformer, socialøkonomiske virksomheder, telemedicinske løsninger, teknologiske 
hjælpemidler samt i særlig grad fokusere på behovet inden for behandling og rehabilitering og 
sammenhængen derimellem. Ligeledes kan et Living lab fungere som et laboratorium for 
systematiserede forskningsafprøvninger, tests og brugerinvolveret innovation, hvor der under 
definerede rammer er åbent for alle efter nærmere aftale og/eller betaling. 
 

 
11) Dilemma: Ressource- og energieffektivitet i Region Sjælland som virksomhed 

eller en bredere indsats udad i regionen – hvordan skal vi arbejde med 
bæredygtig udvikling? 

  
Region Sjælland kan arbejde med ressource- og energieffektivitet inden for egen virksomhed på 
sygehuse og institutioner og i forhold til indkøb og transport (”feje for egen dør”).  
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Region Sjælland kan også samarbejde med regionale aktører og virksomheder og herigennem 
fremme større omstillingsprocesser mod en ressourceeffektiv udvikling i regionen.  
  
Begge arbejdsmetoder kan indgå som en del af indsatsen under Lokal Agenda 21-strategien.  
 
Fordelen ved at prioritere indsatsen i forhold til Region Sjælland som virksomhed er, at regionen 
selv kan bidrage til øget ressourceeffektivitet og gå foran som et godt eksempel. Ulempen er, at 
Region Sjælland ikke direkte når ud til den bredere region og offentlige organisationers belastning 
af miljøet kun udgør en mindre del af det samlede ressourcetræk.   
 
Fordelen ved at prioritere indsatsen bredere i regionen er, at den viden og de instrumenter, der er i 
kommuner og regionen til at udvikle løsninger i højere grad udnyttes og man derfor kan få en 
større effekt på lang sigt. Ulempen er, at det kan være sværere at måle effekten af indsatsen på kort 
sigt.  
  
Eksempler på indsatser 
Ressource- og energieffektivitet i Region Sjælland som virksomhed 
Region Sjælland er ved at udarbejde en CO2-handlingsplan, der udpeger indsatsområder, hvor 
Region Sjælland som virksomhed kan nedbringe CO2-udslippet i alle dele af virksomheden. Planen 
viser, at der kan høstes gevinster ved en øget intern indsats for grøn omstilling.  
 
Regionen har også vedtaget en indkøbspolitik for at fremme miljø- og energirigtige indkøb, hensyn 
til social ansvarlighed og etik samt hensyn til et godt og sundt arbejdsmiljø. Hovedparten af 
regionens indkøb er til sygehusene. Ved at være en stor kunde kan regionen som virksomhed 
påvirke leverandører til at være innovative og udvikle mere miljø- og energirigtige produkter og 
serviceydelser. 
 
Regionen som geografisk område 
Region Sjælland arbejder med at fremme bæredygtig udvikling ud fra de mål, der er stillet op i 
Lokal Agenda 21-strategien og den fælles regional-kommunale klimastrategi. Region Sjælland 
indgår i et bredt samarbejde med kommuner og andre regionale aktører om at fremme bæredygtig 
udvikling. Det sker blandt andet ved at fremme indsatsen for en effektiv energiforsyning, der 
bygger på vedvarende energi, ligesom der bliver arbejdet med at udbrede de gode 
produktionserfaringer fra eksempelvis den industrielle symbiose i Kalundborg, hvor virksomheder 
bruger hinandens rest- og overskudsprodukter.  
 
Forslag til nye indsatser 
Region Sjællands egen virksomhed 
Man kunne skabe et øget fokus på grønne indkøb, dvs. indkøb der inddrager bredere miljøaspekter 
end blot CO2-reduktion. Indsatsen kunne være en kombination af at udvikle grønne 
indkøbsparadigmer og involverende informationsaktiviteter for at oplyse de forskellige dele af 
virksomheden Region Sjælland om muligheder og fordele ved grønt indkøb. 
 
Der kunne også udarbejdes lokalt forankrede adfærdskampagner i udvalgte dele af den regionale 
organisation, herunder på sygehusene. Kampagnerne skal understøtte implementeringen af CO2-
handlingsplanen og især have fokus på konkrete værktøjer og processer til energibesparelse og 
bedre miljø. Effekten er en øget ansvarlighed blandt medarbejderne i forhold til den interne indsats 
for grøn omstilling. 
 
Regionen som geografisk område 
Hvis man ønsker at ramme hele regionen kunne man lave borger- og virksomhedsrettede 
aktiviteter, der sætter fokus på at udnytte ressourcer optimalt og fremme bæredygtig adfærd.  
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12) Dilemma: Indsatsen overfor grundvandet er højt prioriteret - hvordan sikres 
boligejerne belastet af jordforurening samtidigt? 

 
Region Sjælland arbejder for at skabe tryghed om den langsigtede, bæredygtige udnyttelse af 
naturens ressourcer, sikring af rent grundvand og sikring af områder, hvor grundejere og 
daginstitutioner er truet af virkningerne af jordforurening, til gavn for borgere og virksomheder og 
til gavn for vækst og udvikling i regionen. 
 
I forhold til grundvandet er det essentielt, at indsatsen går så hurtigt som muligt, da udgifterne 
stiger, jo længere tid der går, fordi forureningen potentielt spreder sig til et større jordvolumen, at 
indsatsen baseres på et overblik over forureningskilderne, og at indsatsen koordineres med den 
indsats som blandt andet kommunerne og vandværkerne har på området. Alternativet er, at 
kommunernes, vandværkernes og regionernes indsats kan være spildt og at grundvandsressourcen 
bliver ubrugelig i en lang årrække. Derfor har Regionsrådet for den nærmeste mere end 10 års 
periode prioriteret indsatsen for at sikre en bæredygtig vandforsyning højt, med blandt andet den 
præmis, at midlerne først anvendes dér, hvor de giver mest godt grundvand for pengene. Ca. 70 - 
75 % af ressourcerne til den aktive offentlige indsats efter jordforureningsloven går til denne del af 
arbejdet. 
 
De resterende ressourcer under den offentlige indsats går til at sikre blandt andet grundejere mod 
virkningerne af jordforurening og til den indsats, som regionen, fra og med 1. januar 2014, skal til 
at lave i forhold til at sikre overfladevand mod virkningerne af jordforurening.  
 
For mange borgere giver det problemer at leve med bevidstheden om, at deres grund er forurenet, 
at indeklimaet er påvirket og/eller at jorden i haven forurenet, så de ikke kan dyrke spiselige 
afgrøder, eller kun kan gøre det i højbede med ren jord. Hertil kommer, at det i mange tilfælde er 
med til at forringe værdien af en ejendom, at den er forurenet. Samtidig er det mere reglen end 
undtagelsen, at den offentligt finansierede indsats ikke fjerner hele forureningen, men alene den 
del som det, ud fra en sundhedsmæssig vurdering, er nødvendigt at fjerne eller på anden måde 
uskadeliggøre. 
 
Fordelen ved at prioritere grundvandsindsatsen højt er, at den er vigtig for rigtig mange borgere og 
virksomheder, og at indsatsen vil blive dyrere jo længere tid, der går, før indsatsen sættes ind. 
Ulempen kan være, at det ikke er en indsats, der er specielt synlig for borgeren. 
 
Fordelen ved at prioritere indsatsen overfor grundejerne højt er, at færre skal leve med 
påvirkningen fra forurenende stoffer, og hvad det medfører af sundhedspåvirkning, usikkerhed 
med videre. Ulempen er, at indsatsen er meget punktvis.   
 
Eksempler på indsatser 
Mere massiv information om brug af værditabsordningen for boligejere 
En mulighed er, at Region Sjælland kan gøre en mere aktiv indsats for, at boligejere udnytter den 
mulighed de har for at drage nytte af den såkaldte værditabsordning (VTO). Ordningen er 
finansieret af staten og supplerer dermed den indsats som regionen finansierer. Grundejere, der 
opfylder visse betingelser og ellers vil skulle vente i årtier, får en hurtigere afklaring af 
forureningssituationen og en hurtigere oprensning. Aktuelt er der dog otte års ventetid på 
oprensningsdelen, hvorimod ventetid på undersøgelsen er kort, og for mange grundejere har det 
stor værdi at få en afklaring af situationen. 
 
Hjælp til selvhjælp til grundejerne 
For grundejere er det en belastning, at der går lang tid, før regionen når til at prioritere deres sag. 
Region Sjælland har udført et OPI projekt under overskriften ”Tryghed i ventetiden”, som blandt 
andet handler om at en energirenovering af en bolig, hvis den udføres hensigtsmæssigt, på samme 
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tid forventes at kunne reducere energiforbruget, reducere påvirkningen fra eventuelle dampe fra 
forurenet jord og nedsætte påvirkningen fra den naturligt forekommende kræftfremkaldende gas, 
Radon. Det er muligt, at dette projekt kan omsættes i en praktisk vejledning til boligejere og 
firmaer, der kan udføre energirenovering, men det kræver en yderligere bearbejdning. 
 
En anden mulighed er, at regionen, i samarbejde med kommunerne kan vejlede grundejerne om, at 
de har mulighed for selv at finansiere opstilling af en luftrenser, der kan rense indeklimaet for 
blandt andet klorerede opløsningsmidler, som er den mest betydende forureningskomponent. 
Udgiften til indkøb af luftrenser er ca.10.000 kroner, hvortil kommer mellem 1000 til 2000 kroner 
til årlig drift.  
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Tema: Tilgængelighed – bo og leve godt 
 
 
 

FAKTA: 
• De hovedstadsnære kommuner har under hele perioden 2007 til 2012 haft positiv 

befolkningsudvikling, mens de kommuner, der ligger længere væk fra København er ramt af 
negativ befolkningstilvækst. Denne tendens ser ud til at fortsætte i de kommende år. 

• Omkring 89.000 borgere pendler fra Region Sjælland til en arbejdsplads i Region 
Hovedstaden. 24 % af de beskæftigede med bopæl i Region Sjælland har således deres 
arbejdsplads i Region Hovedstaden.  

• Omkring 29.000 borgere pendler fra Region Hovedstanden til Region Sjælland.  
• I 2013 kørte 3,6 mio. passagerer med de regionale lokalbaner, mens der kørte 7 mio. 

passagerer med de regionale busser. 
 

FREMSKRIVNINGER: 
• Indbyggertallet i Region Sjælland forventes i perioden 2014 til 2027, at falde med 3 %.  
• Fra 2014 til 2027 vil der ifølge fremskrivninger være ca. 40.000 flere borgere over 65 år i 

regionen. 
• København-Ringsted-banen, der skal stå færdig i 2018, samt den efterfølgende indførelse af 

Timemodellen, forventes at reducere rejsetiden med tog fra København til stort set alle 
regionens byer væsentligt. 

     Kilder: Danmarks Statistik, Sam K-Line, Grundlagsanalyse, Ajour  
 
Region Sjælland vil:  
 

• Sikre at den regionale kollektive trafik understøtter arbejdskraftens mobilitet både inden 
for og ind og ud af regionen. 

• Udnytte regionens placering som bindeled og potentialerne i Femern Bælt vækstkorridoren 
fra Hamborg til Øresundsregionen som fundament for den regionale udvikling. 

• Arbejde for at moderniseringen af regionens infrastruktur gør det mere attraktivt for 
virksomheder at placere sig i regionen. 

• Skabe gode rammer for udvikling i hele regionen med udgangspunkt i de forskellige 
vækstvilkår, som geografierne i Region Sjælland rummer.  

• Arbejde for at indsatsen for yderområderne er en integreret del af de øvrige 
udviklingsindsatser indenfor for eksempel turisme, erhvervsudvikling og 
kompetenceudvikling.  

• Realisere indsatsen i samarbejde med regionale aktører, indenfor relevante sektorer og via 
finansieringsmuligheder inden for det pågældende område.  

 
 

13) Dilemma: En generel offentlig service eller service målrettet pendlere – hvad skal 
regional kollektiv trafik tilgodese? 

 
Kollektiv trafik er væsentlig for borgernes mobilitet i Region Sjælland, da det er vigtigt, at der er 
nem adgang til arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, indkøbsmuligheder osv. 
Dette udgør et væsentligt grundlag for at ”bo og leve godt”. 
 
Tilgængelighed kan tilrettelægges ved at koncentrere kollektiv trafik til steder og tidspunkter på 
dagen, hvor der er et stort passagergrundlag. Det vil typisk være i myldretiden og i byerne, ved 
store arbejdspladser og ved uddannelsessteder.  
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Tilgængelighed kan også tilrettelægges ved at køre med for eksempel ½ times drift hen over hele 
dagen og aftenen mellem for eksempel større byer, indkøbscentre og rekreative destinationer.  
 
Fordelen ved at koncentrere den kollektive trafik morgen og eftermiddag er, at der kan skabes 
ganske attraktive transporttilbud med hyppige afgange. Ulempen er, at i et nul-sums-spil bliver 
transporttilbuddene samtidigt forringet for de borgere, der ønsker at bruge kollektiv trafik uden for 
disse tidspunkter.  
 
Fordelen ved at opretholde en bredere dækning og forbindelser hele dagen og om aftenen er, at det 
understøtter fritidsaktiviteter og kulturlivet. Den generelle mobilitet for borgere, der ikke har bil 
opretholdes. Ulempen er, at det er dyrt og miljømæssigt tvivlsomt at tilbyde kollektiv trafik på 
tidspunkter, hvor der kun er et mindre passagergrundlag. 
 
Eksempler på indsatser 
Kollektiv trafik i dag 
Regionens kollektive trafik og ikke mindst R-nettet fokuserer på at skabe meget attraktive 
kollektive trafikforbindelser, hvor der er mange passagerer. Ruterne kører som regel direkte uden 
rutevariationer og typisk med relativt få stop. Der er i dag som hovedregel ½ times drift på ruterne. 
 
Hvis man bor langs disse ruter får man rigtigt gode muligheder for at pendle til arbejde og ikke 
mindst til uddannelse. Man får også muligheden for, at benytte den kollektive trafik til 
fritidsformål, kulturelle formål og personlige ærinder og gøremål. R-nettet giver i særlig grad 
muligheden for at benytte den kollektive trafik som den primære transportform, hvilket er til gavn 
for dem der ikke har bil eller ønsker at fravælge bilen. Der er tiltrukket rigtigt mange passagerer. 
Den koncentrerede kørselsform og passagerfremgangen har til sammen haft en gavnlig økonomisk 
virkning.  
 
Regionen har i sig selv ikke et tilbud til ”alle borgere”. Det ligger i fordelingen af opgaver mellem 
regionen og kommunerne. Det er kommunernes ansvar, at prioritere transporttilbuddene til alle 
borgere. 
 
Det fælles regionale og kommunale trafikselskab Movia er dog en af drivkræfterne bag at skabe 
mulighederne for at kunne give et sådant tilbud. Et af tilbuddene er Flextur, der er et 
transporttilbud til alle om transport dør-til-dør.  
 
Tendenser 
Samfundsudviklingen går helt generelt hen imod centralisering. Det gælder bosætning, 
uddannelsestilbud, arbejdspladser og servicetilbud. 
 
Samtidigt ser man helt naturligt sig selv i større og større geografiske sammenhænge. Det bliver 
illustreret blandt andet ved, at pendlingsafstandene hele tiden stiger – det meste af Østdanmark er 
i praksis blevet et pendlingsområde 
 
Transporttilbuddene følger denne udvikling. Det gælder statens, regionernes og kommunernes 
transporttilbud. Et eksempel er regeringens nye plan om en ’time-model’ mellem de større danske 
byer.  
 
Forslag til nye indsatser 
Kollektiv trafik målrettet pendlere 
En forsat styrkelse af R-nettet ville tilgodese regionens pendlere. Det kunne være nye ruter til store 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner, flere afgange i myldretiden (hvilket ville betyde færre 
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afgange udenfor myldretiden) eller en overbygning med endnu hurtigere forbindelser i myldretiden 
med færre stop. Kvaliteten for eksempel i form af komforten kunne løftes. 
 
Kollektiv trafik som generel offentlig service 
Transporttilbuddene kunne hen over dagen bindes endnu bedre sammen, og der kunne ses på 
bedre og nemmere skiftemuligheder. Det kunne være skiftet mellem bil og cykel til det overordnede 
kollektive trafiknet. Der arbejdes med ”Parker og Rejs”, men der kunne gøres meget for at forbedre 
mulighederne. Flextur kunne knyttes yderligere til de regionale og statslige transporttilbud. 
Eksempelvis ved integrerede bestillinger, fælles billetter og måske nye Flexturprodukter, som er 
direkte møntet på de store trafikknudepunkter eller destinationer i øvrigt.  
 
 

14) Dilemma: Intern mobilitet i regionen eller international tilgængelighed – hvad 
skal forbedres?  

 
Mobiliteten i Region Sjælland bliver ofte relateret til muligheden for at komme til 
Hovedstadsområdet. Den ses også ofte i forhold til at kunne komme til regionens større byer. 
Formålet er, at borgerne skal kunne komme til de arbejds- og uddannelsesmuligheder som disse 
tilbyder.  
 
Den internationale tilgængelighed er ofte knyttet til mulighederne for at benytte internationale 
flyforbindelser for eksempel via Københavns lufthavn og kommende internationale tog- og 
vejforbindelser. 
  
Trafikalt og interessevaretagelsesmæssigt hænger den interne og internationale tilgængelighed ofte 
sammen. Der kan i enkelte tilfælde opstå situationer, hvor modstridende hensyn skal afvejes og 
regionens arbejde med regional udvikling kan dog vægtes i forhold til de to perspektiver. 
 
Fordelen ved at forbedre intern mobilitet i regionen er, at borgerne vil kunne spare tid i forhold til 
at komme til deres arbejds- og uddannelsesmuligheder som typisk ligger i regionens større byer. 
Ulempen er, at mange virksomheder er afhængige af også at kunne komme længere med varer og 
medarbejdere, end kun inden for regionens grænser. 
 
Fordelen ved bedre international tilgængelighed er, at det bliver lettere at benytte internationale 
flyforbindelser og kommende internationale tog- og vejforbindelser via de faste forbindelser over 
Øresund og i fremtiden under Femern Bælt. Dette styrker erhvervslivet ved lettere adgang for 
forretningsfolk. Ulempen er, at Region Sjælland ofte kun har indirekte mulighed på indflydelse på 
den internationale tilgængelighed. 
 
 
Eksempler på indsatser 
Intern mobilitet 
Regionen forsøger hele tiden at styrke fokus på regionens R-net og transportmulighederne på vej 
og bane mod København og opretholde det i et tilstrækkeligt omfang. Dette udmøntes blandt 
gennem de årlige trafikbestillinger og et løbende samarbejde med Movia om at udvikle produktet. 
 
Transportmulighederne mod København fremmes gennem en aktiv interessevaretagelse på det 
politiske og administrative plan. Der er for eksempel udarbejdet fælles trafikudspil sammen med 
kommunerne, aktive indsatser i forbindelse med høringer og mere konkrete tiltag for eksempel 
med deltagelse i projekter. Et eksempel på sidstnævnte er projekt om Parker og Rejs i Region 
Sjælland. 
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International tilgængelighed 
Arbejdet med international tilgængelighed udmøntes blandt andet via internationale politiske 
samarbejder. Disse er typisk forbundet med enkeltstående projekter ofte med EU-finansiering. I 
relation til Øresund har der været gennemført en række projekter for eksempel IBU Øresund, som 
omhandlede infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen. Det igangværende Green STRING 
Corridor fokuserer på korridoren, hvori i Øresundsforbindelsen og Femern Belt forbindelsen 
indgår. 
 
Tendenser 
Tendensen på området går klart på at se det trafikale område som et sammenhængende hele. Det 
gælder for Østdanmark, som mere og mere ses som et sammensmeltet arbejdsmarked og 
pendlingsområde. De internationale perspektiver indgår naturligt i overvejelserne i det samlede 
hele. Tilkomsten af Øresundsforbindelsen, arbejdet med den kommende Femern Belt forbindelse 
og samfundets stigende internationalisering har gjort denne udvikling helt naturlig. 
 
Det betyder samtidigt, at et tredje perspektiv dukker op. Det gælder forbindelserne til de nære 
grænseregioner, som for eksempel Skåne og Nordtyskland, der kommer så tæt på med de faste 
forbindelser, at de får en ny status. Denne tendens er også kendt i forhold til de andre danske 
regioner, hvor først Storebæltsforbindelsen og nu Togfonden/Timemodellen bringer disse meget 
tæt på hinanden. På lidt længere sigt vil en mulig fast forbindelse over Kattegat kunne accelerere 
denne udvikling yderligere. 
 
Forslag til nye indsatser 
Intern mobilitet 
En forsat styrkelse af R-nettet med flere afgange i myldretiden (hvilket ville betyde færre afgange 
udenfor myldretiden) eller en overbygning med endnu hurtigere forbindelser i myldretiden mellem 
de store byer i regionen med færre stop. Kvaliteten for eksempel i form af komforten kunne løftes. 
 
Det statslige jernbanenet opgraderes kraftigt i de kommende år blandt andet i forbindelse med 
Togfonden/Timemodellen.  Opkoblingerne til det statslige banenet skal tilpasses og formentlig 
opgraderes, for at kunne udnytte mulighederne. Det gælder busser, lokalbaner og stationsforhold, 
herunder Parker og Rejs. 
 
International tilgængelighed 
Styrke fokus på de nære grænseregioner og fremme udviklingen af mere nære sammenhængende 
transportsystemer. Dette vil ikke mindst være relevant omkring den kollektive trafik. 
 

15)  Dilemma: Bosætningsregion eller erhvervsregion – hvad skal Region Sjælland 
være? 

  
Der er flere måder at skabe velstand og et godt liv for borgerne i regionen.  En skillelinje går 
mellem at satse på at tiltrække og fastholde borgere eller fokusere på udvikling af erhvervslivet i 
regionen. Flere kommuner i regionen fokuserer på at være gode bosætningskommuner, mens 
andre arbejder mere målrettet for erhvervsudvikling. 
 
Fordelen ved at fokusere på bosætning er, at man kan tiltrække ressourcestærke borgere, der 
selvom de arbejder uden for regionen, betaler skat i den kommune, de bor i. Tilsvarende er 
fastholdelse af borgere med til at sikre et bæredygtigt økonomisk grundlag. Ulempen kan være, at 
ved at fokusere på bosætning vil regionen ikke kunne tiltrække nye virksomheder i fremtiden.  
 
Fordelen ved at satse på udvikling af erhvervslivet er, at det betyder arbejdspladser både for 
indbyggere i regionen og pendlere udefra. Det giver mulighed for en mere selvstændig økonomisk 
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udvikling, der er mindre afhængig af arbejdspladser og udviklingen i hovedstadsområdet. Ulempen 
er, at det kan blive sværere at holde på ressourcestærke borgere og det vil ikke være muligt at 
fastholde et erhvervsliv baseret udelukkende på kompetencer, der kommer udefra. 
 
 
Eksempler på indsatser 
Bosætning 
Projektet ’Købstadens identitet’ handlede om, at finde frem til, hvad der skaber attraktive byrum, 
og som kan være med til at tiltrække og fastholde borgere i regionens købstæder. Projektet blev 
gennemført af Østdansk Turisme og et antal kommuner i regionen.  
 
Erhvervsudvikling 
Zealand Invest handler om at formidle små lån til mindre virksomheder og iværksættere i 
regionen. Initiativet drives af Væksthus Sjælland i samarbejde med CAPNOVA og Sparekassen 
Sjælland og er med til at styrke underskoven af virksomheder og dermed mulighederne for fortsat 
erhvervsudvikling i regionen. Der tilbydes ansvarlige lån på 100.000-500.000 kr. pr. virksomhed, 
hvoraf halvdelen kommer fra lokale banker og resten fra EU’s regionalfond. 
 
Tendenser 
Region Sjælland er tæt forbundet med Region Hovedstaden. De to regioner udgør i høj grad et 
fælles arbejdsmarked, og i mange erhverv går værdikæderne på tværs af regionsgrænsen. Samtidig 
er der tale om et sammenhængende boligmarked, idet priserne på boliger udvikler sig i takt med 
den økonomiske situation i hele området. Boligpriserne i Hovedstadsområdet har således stor 
betydning for antallet af tilflyttere til Region Sjælland.  
 
Arbejdet med en Fokuseret Vækstdagsorden for metropolområdet søger at finde initiativer, som 
kan forene ressourcer og styrkepositioner i begge regioner, så området samlet set opnår en bedre 
konkurrenceposition i forhold til internationale metropoler. Initiativet er et udtryk for en tendens 
til at tænke i større sammenhængende områder. 
 
Der er stor vækst i befolkningen i København, mens befolkningen i Region Sjælland stagnerer. 
Unge fra Region Sjælland flytter i høj grad ud i forbindelse med at de skal vælge uddannelse og 
søge job. Der har været en tendens til, at familier flyttede ud af hovedstadsområdet til Region 
Sjælland. Efter den økonomiske krise i 2008 er den faktor aftagende, og det kan overvejes, hvordan 
regionen igen kan øge sin attraktivitet og få unge borgere til at vende hjem. 
 
Forslag til nye indsatser  
Bosætning 
Mobil- og bredbåndsdækning, er et vigtigt indsatsområde, som en basisforudsætning for borgere i 
det digitale samfund. Der er udfordringer med et svagt udbygget net i flere dele af regionen, og en 
ændring til en højhastighedsinfrastruktur kan være med til at tiltrække og fastholde borgere. 
 
Erhvervsudvikling  
Styrke samarbejde mellem større og mindre virksomheder i regionen inden for brancher, der er 
vigtige – eksempelvis fødevareområdet eller bygge og anlæg. I samarbejde med de større 
virksomheder kan der identificeres udviklingsmuligheder, hvor de større virksomheder kan 
fungere som lokomotiver for de mindre virksomheder og dermed styrke en lokal underskov af 
virksomheder og lokale arbejdspladser. 
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16) Dilemma: Generelle indsatser eller eksisterende vækstpotentialer – hvad skal 
understøttes for at skabe udvikling i yderområder og landdistrikter? 

 
Fordelen ved at arbejde generelt med at skabe bedre vilkår i yderområderne og landdistrikter er, at 
indsatserne vil kunne målrettes den særlige udfordring med blandt andet affolkning og manglende 
kvalificeret arbejdskraft, der er i de områder. Ulempen er, at urbaniseringstendensen har vist sig så 
stærk, at det kræver en stor og ofte mangesidet indsats at vende den. Der findes gode eksempler på, 
at det kan lade sig gøre, men den samlede effekt af indsatsen er ofte begrænset.  
 
Fordelen ved at arbejde med områder med vækstpotentiale, som ofte består af byområder og 
områder langs infrastrukturelle anlæg er, at de fleste initiativer vil kunne have en positiv effekt 
over for mindre lokalsamfund eller iværksættere på landet, der har vækstpotentialet, selvom 
indsatsen ikke er direkte rettet mod landområderne. Ulempen er, at midlerne bliver brugt der, hvor 
der allerede er et potentiale og derfor ikke kan bruges på initiativer, der tager udgangspunkt i et 
landdistrikts særlige egenskaber og udfordringer.  
 
Eksempler på indsatser 
Generelle indsatser over for yderområder og landdistrikter –  
Projektet ”De Unges Region Sjælland” handler om at mobilisere de unge, der bor i regionens 
yderområder og landdistrikter, som en ressource, der kan bidrage til vækst og udvikling i 
lokalsamfundene i yderområderne. Der er fokus på at bevare og udvikle et rigt aktivitets- og 
fritidsliv i yderområderne for derigennem at bevare og udvikle attraktive levevilkår i yderområder 
og landdistrikter. 
 
Styrke eksisterende vækstpotentialer i yderområder 
I projektet ”Fra Clutter til Cluster” er formålet at danne og understøtte klynger af virksomheder 
med geografiske og erhvervsmæssige relationer inden for landbrugssektoren i Region Sjælland. 
Fokus har været på at fremme innovationskulturen og generelt at styrke regionens 
kompetenceniveau i yderområderne. 
   
I projektet ” Styrkelse af den danske frøklynge” bliver der bygget på den unikke position som 
Region Sjælland har inden for frøavl. I projektet bliver der arbejdet med regionens styrkepositioner 
inden for produktion og kvalitet af korn, græs-, kløver- og grønsagsfrøer. 
 
Tendenser 
Tilflytningen er afgørende for befolkningsudviklingen i Region Sjælland. Siden 2005 har der ikke 
været en nettotilflytning fra Region Hovedstaden, som der var før 2005. De hovedstadsnære 
kommuner, Roskilde, Solrød, Lejre, Køge og Ringsted har i perioden 2007-2012 haft en positiv 
befolkningstilvækst, medens det generelt er de kommuner, der ligger længere væk fra København, 
der oplever en negativ befolkningsvækst. 
 
Udover de regionale forskelle i befolkningstilvæksten er der også forskel på befolkningsudviklingen 
inden for kommunegrænserne. I nogle kommuner er der en stabil til positiv tilvækst i stort set alle 
områder i kommunen. I andre kommuner sker der en lokal urbanisering, hvor det kun er i området 
omkring de største byer, at der er en stabil til positiv befolkningstilvækst. Befolkningstilvæksten 
retter sig i højere grad mod områderne i og omkring de større byer, særligt i byernes udkant, end 
mod landområderne. 
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Forslag til nye indsatser 
Generelle indsatser over for yderområder og landdistrikter  
En generel indsats over for yderområder og landdistrikter ville være fortsat at fremme anvendelsen 
af telemedicin og e-læring, hvilket vil skabe bedre rammer omkring at bo, uddanne og arbejde i 
yderområder og landdistrikter.  

 
Vækstpotentialer i yderområder og landdistrikter  
Produktionen af fødevarer og biomasse, til energi og højværdiprodukter, har et stort 
vækstpotentiale. Ved at arbejde med de samlede værdikæder inden for fødevarer og inden for 
biomasse er det muligt at styrke vækstpotentialerne i yderområder og landdistrikter.  
 
I forbindelse med byggeriet af Femern Bælt forbindelsen vil vi arbejde for at knytte lokale 
virksomheder inden for transport og byggeri sammen med de nationale innovationsnetværk og 
hermed styrke deres vækstmuligheder.   
 

17) Dilemma: Markedsføring eller udviklingen af produkter – hvad skal turisme-
indsatsen fokusere på?  

 
Inden for turisme-indsatsen ligger der et strategisk valg i, om indsatsen primært skal fokusere på 
markedsføring eller på produktudvikling. Nationalt står VisitDenmark i dag for international 
markedsføring, mens de regionale turismeselskaber sammen med de kommunale 
destinationsselskaber primært står for produktudviklingen. Dette princip er dog under pres, da 
flere regionale turismeselskaber i stigende grad bruger midler på markedsføring i forhold til danske 
turister.  
 
Analyser viser, at de fleste turister kommer til Region Sjælland på grund af regionens kyster og 
natur, men ofte er kvaliteten af tilbuddene til turisterne under standard i forhold til omgivende 
lande.  
 
Fordelen ved at bruge midlerne på markedsføring er, at der kan gøres opmærksom på de tilbud i 
regionen, som turister typisk kommer for og som er af relativ høj kvalitet. Ulempen er, at regionen 
kan risikere at tabe i konkurrencen med andre, der udvikler nye gode tilbud. 
 
Fordelen ved at udvikle produkter er, at kvaliteten af eksisterende tilbud bliver bedre og at nye 
attraktioner kan skabes, som potentielt kan få flere turister til regionen. Ulempen er, at hvis der 
satses på udvikling, er der ikke nok turister, der opdager, de gode tilbud i regionen. 
 
Tendenser 
Der har i flere år været et faldende antal overnatninger i regionen, mens storbyturismen i 
København er vokset. Regionen er i skarp konkurrence med andre feriemuligheder i ind- og 
udland. Især har det tyske marked været vigende, men da det samtidig er det største marked, 
bortset fra danske turister, så må det prioriteres. Undersøgelser viser, at udenlandske turister ofte 
synes, at de ikke får kvalitet nok for pengene. I regionen har vi mange feriehuse til udlejning, som 
især appellerer til familieferie, men også til det lidt ældre segment. Når Femern Bælt-forbindelsen 
åbner, må man forvente at få væsentlig flere tyske turister til regionen.  
 
Turismen i Region Sjælland er vigtig. Den bidrager med en årlig omsætning på 8,5 milliarder 
kroner og 11.500 fuldtidsstillinger. Meget af indtjeningen sker i landdistrikter. Det giver 
beskæftigelse til mange kortuddannede borgere. I regionen er også større attraktioner, som 
Lalandia, Knuthenborg Safaripark, BonBonland og Sommerland Sjælland, der trækker et større 
antal besøgende. 
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Forslag til nye indsatser 
Markedsføring 
Region Sjælland ligger tæt på København, men er ikke specielt synlig over for turisterne der. 
Regionen kan gennem samarbejde med blandt andet turismeorganisationer i hovedstaden profilere 
sig stærkere og gøre sig mere synlig i forhold til de turister, der er i hovedstaden. 
 
Der kan satses på magasiner rettet mod et særligt publikum som kombineres med målrettede 
tilbud. Det kan for eksempel være magasiner rettet imod sejlturister, børnefamilier, det grå guld, 
handicappede og deres pårørende osv. Disse kan være både trykte og udkomme online. 
 
Der kan sikres større synlighed på forskellige platforme og hjemmesider samt sikre 
søgeoptimering. Der kan også sendes fotos med tekst til andres online-magasiner o.l. samt ikke 
mindst forskellige former for annoncering. På Facebook, Instagram og twitter kan der laves 
respons-muligheder. Sjove film og fotos kan få mange til at linke og sende links videre til venner. 

 
Udvikling (og drift) 
Turisterne kommer i dag til Region Sjælland blandt andet på grund af den flotte natur og 
strandene. Sammen med for eksempel Væksthus Sjælland kan der laves en indsats over for 
iværksættere, som skaber pakketure i naturen. Pakker, hvor turisten kan få gode oplevelser i 
nærområdet.  Eksempelvis guidede ture på cykel med spisning og evt. overnatning konkrete steder. 
Ved at samarbejde om destinationsudvikling kan virksomheder understøtte hinanden, men det 
kræver et ønske om samarbejde, hvor der er potentiale for at alle kan vinde på det. 
 
Danmark er i den store verden kendt for sine vikinger. Der kan arbejdes for at skabe samarbejde i 
forhold til den nationale kultursatsning, som er nævnt i Regeringens vækstplan for turisme. Der 
kan bygges videre på udvikling af vikingemarkeder og andre events relateret til vikinger. Dette kan 
udvides til at omfatte jernalder og middelalder med borge, kirker, pilgrimsruter, skibe m.m. 
Samarbejde kan blandt andet ske med museer, Sagnlandet Lejre og Middelaldercenteret. 
 
Målrettede udviklingsforløb om gode madoplevelser til turister med fokus på hele værdikæden fra 
råvareproduktion til servering i restauranten. Gastronomiske oplevelser kobles med lokale 
oplevelser, for eksempel musik, ridning og jagt.  

Dilemma: Kort- eller langsigtede – hvad skal effekten af vore 
indsatser være? 

 
- Skal Region Sjælland og Vækstforum satse på ’quick fixes’ eller ’det lange seje træk’? 

Indsatser kan tilrettelægges, så de skaber kortsigtede effekter. Den meget korte tidshorisont er på 
under et år og her er der normalt tale om efterspørgselsdrevne aktiviteter. Her vil resultaterne 
normalt kunne dokumenteres løbende i gennemførelsesfasen. 
 
Indsatser kan også tilrettelægges, så de skaber mere langsigtede effekter. Den lange horisont kan 
være på op til 10 år og her vil der primært være tale om aktiviteter, som skal forbedre rammevilkår 
og indirekte virksomhedsudvikling, for eksempel i form af klyngeudvikling. Her vil effekterne ofte 
indtræffe i kølvandet på aktiviteternes afslutning. 
 
Der til kommer, at stort set alle indsatser også vil medvirke til at skabe en række afledte effekter, 
som er endnu vanskeligere måle på, end de direkte effekter. 
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Fordelen ved at gå efter kortsigtede effekter er, at der i de fleste tilfælde vil være relativ god 
sikkerhed for, hvilke effekter, der skabes. Ulempen kan være, at der ikke er tale om varige effekter. 
Når aktiviteten er overstået, skabes der ikke yderligere vækstpotentialer.   
 
Fordelen ved langsigtede indsatser er, at de ofte udvikler kapaciteten til på sigt at skabe vedvarende 
udvikling i regionen i lang tid fremover. Ulempen er, at des længere tidshorisonten er for 
udviklingsindsatsen, des vanskeligere bliver det på forhånd at fastslå præcis hvilke og hvor mange 
effekter, det vil afstedkomme. En anden ulempe kan være, at sammenhængen mellem aktiviteten 
og effekterne er svær at synliggøre.  
 
Med vækst- og udviklingsstrategien skal de investeringer, som foretages med regionale 
udviklingsmidler, give en positiv udvikling i regionen på langt sigt, og samtidig afhjælpe 
identificerede problemstillinger på kortere sigt. Uanset, hvilken type investeringer, der foretages, 
så vil resultat- og effektmålingen være centrale faktorer for at kunne dokumentere det egentlige 
udbytte af investeringerne.  
 
Eksempler på indsatser 
Kortsigtede effekter 
I praksis er der på kort sigt tale om, at effekten opstår den dag aktiviteten er afsluttet eller måske 
inden. Det vil for eksempel være markedsføringsaktiviteter eller ved afholdelse af events med 
mere,. hvor man hurtigt kan konkludere, om der har været øget deltagelse. Har en virksomhed for 
eksempel øget salget af sit produkt eller har der været flere turistbesøg end tidligere? 
 
Langsigtede effekter 
Modsat er der de langsigtede effekter, som for eksempel indebærer en længeværende 
udviklingsproces eller innovationsforløb, hvor virksomhederne bruger længere tid til at omstille 
sig. Det kan også være i forbindelse med udviklingen af en ny type uddannelse. I det tilfælde vil det 
tage relativt lang tid før uddannelsen er oprettet, og der er personer som har gennemført, for så til 
sidst at få job og øge indtjeningen i en virksomhed. 
 
Tendenser 
Der har over en længere periode været et støt stigende ønske om, at der skal påvises konkrete og 
helst målbare effekter af de midler, som gives i udviklingsstøtte. Samtidig stilles der også støre krav 
til effektmålingen i både EU programmer og i den reviderede lov om erhvervsfremme. I loven er 
der et særskilt krav til, at Vækstforum og Regionsråd foretager løbende måling af resultater og 
effekter af udviklingsindsatsen. Kravene er rejst efter, at nationale evalueringer har konkluderet, at 
mange projekter hidtil først har sat tal på succeskriterier efter den politiske godkendelse. Desuden 
har det i mange tilfældet været uklart, hvordan et projekts succeskriterier kunne måles. Dette 
kommer blandt andet til at betyde at alle projekter skal fastlægge en tydelig effektkæde, som 
angiver de hhv. korte- og langsigtede effekter. Effektkæden skal samtidig vise en klar sammenhæng 
mellem projektets aktiviteter og de korte og langsigtede resultater og effekter. 
 
Det fremgår også af loven, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde langsigtede 
mål, og delmål med kortere sigte, for regionens erhvervs- og vækstudvikling inden for de enkelte 
indsatsområder. Målene skal konkretiseres i forslag til initiativer i handlingsplaner, der sikrer 
fremdrift i overensstemmelse med strategien. 
 
Endelig, så har regionerne i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik udviklet et 
værktøj, som kan dokumentere de langsigtede effekter. Værktøjet forudsætter, at de enkelte 
projekter foretager en systematisk registrering af de virksomheder og personer, som forventes at få 
konkret udbytte af projektets aktiviteter. Med disse informationer kan der løbende foretages en 
effektmåling, som for eksempel kan vise, hvorvidt at et projekt har formået at genere beskæftigelse 
eller øget indtjening i virksomheder. 
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Forslag til nye indsatser 
Skal effekterne af Femern Belt forbindelsen være korte eller langsigtede? 
På kort sigt kan en aktiv Femern Belt indsats være fokuseret på, at sikre regional vækst og 
beskæftigelse i forbindelse med anlægsbyggeriet. Aktiviteterne vil i disse tilfælde arbejde med at få 
regionale virksomheder til at få opgaver ved byggeriet og sikre, at der i størst muligt omfang bliver 
brugt arbejdskraft, som bor i regionen. Effekterne vil i disse tilfælde kunne opgøres i løbet af kort 
tid – så snart byggearbejdet indledes og i perioden frem til afslutningen i 2021. 
 
På lang sigt kan Femern Belt forbindelsen resultere i mere permanente vækst- og jobmæssige 
effekter. I det tilfælde er der imidlertid behov for at arbejde med udviklingstiltag, som dels har et 
noget længere sigte og hvor der generelt også vil være større usikkerhed om, hvilke præcise 
effekter, det vil afstedkomme.  
 
For eksempel vil en udviklingsindsats, som omfatter samarbejde med 
investeringsfremmeorganisationer have fokus på at gøre regionen mere attraktiv for udenlandske 
investeringer i Femern Belt korridoren. I dette tilfælde vil en række øvrige faktorer også spille en 
rolle, for eksempel i forhold til den eksisterende erhvervsstruktur, uddannelsesniveauet samt 
logistik- og afsætningsmuligheder - alle faktorer, hvor den regionale indsats i større eller mindre 
grad kan spille en rolle. Der vil være tale om det lange seje træk, hvor der er behov for at være 
tålmodig i forhold til at kunne identificere de endelige effekter. 
 
 
 
 


