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Udmøntning af økonomisk råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011
 Projektbeskrivelse 1.a.

Projekttitel

Velfærdsteknologisk startpakke med henblik på støtte til medarbejdere, der vil
afprøve velfærdsteknologiske løsninger

Formål

At tildele Region Syddanmarks Innovationspanel økonomiske midler til udvikling og
afprøvning af de bedste velfærdsteknologiske produkter eller services
At implementere de bedste velfærdsteknologiske produkter eller services på
regionens sygehuse
Region Syddanmark nyetablerede Innovationspanel består af ca. 20 medlemmer, og
er sammensat af repræsentanter fra følgende enheder:
• Udviklingsafdelingen fra hver af de 4 somatiske sygehusenheder
• Social og psykiatri, Region Syddanmark
• Welfare Tech Region
• Velfærdsteknologi.nu
• ITafdelingen, Region Syddanmark
• Medikoteknik, Region Syddanmark
• Innovationscentret, Region Syddanmark
• Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
• Indkøbsafdelingen, Region Syddanmark
• Sundhedsøkonomi, Region Syddanmark
• Afdelingen for Kommunesamarbejde, Region Syddanmark
• INVIA – Enhed for Velfærdsinnovation, Region Syddanmark

Mål
Indhold

Innovationspanelet vurderer og kvalificerer alle de idéer som kommer ind via det
sociale netværk på www.invia.nu. Idéerne kommer fra regionens medarbejdere og
borgere, og idéerne bliver af Innovationspanelet vurderet og kvalificeret i forhold til
relevans og potentiale.
Det foreslås at afsætte en pulje på 1,9 millioner kroner til udvikling og afprøvning af
de bedste velfærdsteknologiske produkter eller services.
Ofte har de enkelte sygehuse og institutioner i Region Syddanmark ikke ressourcer til
at udvikle og afprøve gode produktidéer, og disse ressourcer gør det lettere at
omsætte den gode idé til et konkret produkt.
Pengene udmøntes til de enkelte projekter efter indstilling fra innovationspanelet til
udviklingsdirektøren.
Projektparter
Forventede effekter
Budget

INVIA samt repræsentanterne fra regionens institutioner der sidder i
Innovationspanelet
En effektivisering eller forbedring af arbejdsgange på regionens sygehuse og
institutioner.
1,9 millioner kroner. Pengene skal f.eks. bruges til frikøb af medarbejdere i regionens
institutioner og sygehuse samt til involvering af virksomheder og videninstitutioner i
udviklingsprocessen.
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Finansiering
Tidsplan
Andet

Der er mulighed for at supplere puljen med 8 konkrete implementeringsprojekter hos
INIVA på 4,8 millioner
Innovationspanelet er allerede etableret men mangler penge som kan bruges til
afprøvning af velfærdsteknologiske produkter og services
Regionsrådet vil årligt modtage en afrapportering, hvori det vil fremgå, hvilke
projekter der har modtaget penge til udvikling og afprøvning og hvilke konkrete
velfærdsteknologiske løsninger og services dette har resulteret i.
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Udmøntning af økonomisk råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011
 Projektbeskrivelse 1.b.
Projekttitel
Formål

Etablering af lånefond for opstartsvirksomheder i yderområder
Regional Udvikling vurderer, at der også fremadrettet vil være behov for at
iværksætte særlige tiltag for yderområderne i Syddanmark. Adgangen til
kapital bliver ofte nævnt som en barriere for vækst og udvikling – også for
virksomheder i yderområderne. Dette bekræftes i en gennemført
registerundersøgelse af virksomheder i Syddanmark i 2009. Denne
undersøgelse konkluderede, at virksomheder i regionen, og i særlig grad
virksomhederne i yder og økommunerne, betaler en markant højere pris for
at få fremmedkapital stillet til rådighed.

Mål

Etablering af en lånefond med henblik på at sikre bedre adgang til lånekapital
for opstartsvirksomheder i region Syddanmarks yderområder.
De midler, der ønskes udmøntet skal dække omkostninger i forbindelse med
etablering af en lånefond, mens fondens udlånskapital vil hidrøre fra EU
strukturfonds midler.
Der vil være tale om mange partnere; når strukturfondsmidler bruges som
finansielle instrumenter, lægges der vægt på væsentlig deltagelse fra private
investorer. Der kan således forudsættes at lånefondens aktiviteter skal
medfinansieres med private midler i forholdet 1:1 (eller mere).
Såfremt lånefonden skal kunne løse sin opgave, så er det helt afgørende at der
sikres et tæt samspil mellem lånefonden og pengeinstitutter samt andre private
aktører der udbyder låne og venturekapital.
Lånefonden vil desuden skulle administreres af en professionel
kapitalforvalter, og denne skal findes via udbud. Da det her drejer som om
formidling af lån, der skal supplere lån ydet af andre private aktører, kunne
man forestille sig at et var et pengeinstitut, der kunne/ville byde på opgaven.

Indhold
Projektparter

Forventede effekter Etablering af flere nye innovative og vækstorienterede virksomheder i Region
Syddanmarks yderområder.
Budget
I forbindelse med etablering af en lånefond vil der være en række
omkostningskrævende aktiviteter:
•

•
•
•

Der være udarbejdet et professionelt oplæg til model for lånefonden og
dens samspil med den regionale velfærdsteknologikapitalfond (evt.
køb af eksterne assistance 200.000 kr.).
Der skal udarbejdes vedtægter for fonden (køb af juridisk assistance:
50.000).
Setuppet bør vurderes af en skatterevisor (30.000).
Der skal afsættes midler til fondens grundkapital (300.000), og endelig
skal der afsættes midler til ”udbudsforrretningen” (200.000)

•

I alt 800.000 kr. fra det særlige økonomiske råderum
Finansiering

Etableringsomkostningerne vil dækkes af midler fra det særlige økonomiske
råderum, men fondens udlånskapital  der som udgangspunkt forventes at være
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Tidsplan

20 mio. kr  vil hidrøre fra EU's strukturfonde.
Etablering af lånefond for opstartsvirksomheder i yderområder behandles på
Vækstforummøde d. 29. november 2010. Ved en positiv indstilling går
arbejdet med etablering i gang ved indgangen til 2011.

Andet
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Udmøntning af økonomisk råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011
 Projektbeskrivelse 2.a.

Projekttitel
Formål

Feasibility study vedr. fast forbindelse mellem Als og Fyn
Vurdering af de samfundsmæssige fordele og ulemper projektet vil give for
regionen ved etablering af en fast forbindelse
Mål
Beslutningsgrundlag for Regionsrådet om det videre forløb
Indhold
Afdække og vurdere
 anlægsomkostningssiden, herunder bl.a. selve forbindelsen, terminalanlæg
og tilslutningsanlæg, vejanlæggelse og udvidelse
 trafikpotentialet på kort og lang sigt
 indtægtssiden på basis af trafikpotentialet og alternative priser på
anvendelsen
 finansieringsbehovet og mulighederne, herunder beregne
tilbagebetalingsperioden
 potentialet for erhvervsudvikling og jobskabelse
 tilgængeligheden til uddannelsesinstitutioner
 mobilitet og pendling
 tidsbesparelser på udvalgte strækninger
 (formindskelse af) trængselsproblemer på de øvrige transportforbindelser i
regionen
 miljø
Projektparter
Region Syddanmark og relevante kommuner
Forventede effekter Et uddybende vidensgrundlag
Budget
Total: 3 mio. kr.
Finansiering
Det økonomiske råderum for Regional Udvikling
Tidsplan
1. december 2010  30. november 2011
Andet
Undersøgelsen skal gennemføres af konsulentfirma.
Pga. beløbets størrelse skal opgaven i udbud.
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Udmøntning af økonomisk råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011
 Projektbeskrivelse 2.b.

Projekttitel
Formål

Ældre og kollektiv trafik Region Syddanmark
At reducere taksten for benyttelse af kollektiv trafik for ældre og dermed gøre
den kollektive trafik mere attraktiv for ældre medborgere og tiltrække flere i
denne målgruppe til den kollektive trafik
Mål
At gennemføre tiltag, der kan resultere i en øget benyttelse af den kollektive
trafik (busserne) af ældre
Indhold
A. En indledende analyse af bl.a. ældres brug af den kollektive trafik i dag
og hvad potentialet er; aktuel rabattering til ældre i Region
Syddanmark og resten af DK; erfaringer med takstændringer og deres
effekt. Anbefaling af tiltag, der kan iværksættes.
B. På baggrund af den forudgående analyse (pkt. A) kan der fra det
økonomiske råderum ydes støtte til initiativer, der lever op til formålet.
Projektparter
Firstline Communication, FynBus og Sydtrafik
Forventede effekter Indførelse af reduceret takst/gratiskørsel for ældre på de regionale ruter
Budget
800.000 kr.
Finansiering
Det økonomiske råderum
Tidsplan
A: Dec. 2010 – feb. 2011. B: 2011
Andet
§ Det er kendt, at priselasticiteten (mellem pris og antal rejser) er
uelastisk og ses der bort fra børn og unge er den endog meget uelastisk.
Skal man gøre sig håb om at få midler fra Passagerpuljen, skal der
derfor mere til end blot en prisnedsættelse
§ Takstkompetencen ligger hos trafikselskabet. Hvis en prisnedsættelse
ikke skal medføre massive administrative omkostninger er det derfor
nødvendigt, at både trafikselskaberne og samtlige kommuner bakker
om at gøre kollektiv trafik gratis/billigere for ældre.
§ Selv om Rejsekortet er forsinket, kan det vel stadig forventes, at det
træder i kraft i en eller anden udstrækning i løbet af nogle år. Det bør
derfor være ambitionen, at mekanismen i en evt. prisnedsættelse kan
integreres i Rejsekortet.
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Udmøntning af økonomisk råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011
 Projektbeskrivelse 3.a.
Projekttitel: Rammebevilling til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk
Kulturhovedstad 2017 – 1 mio. kr. fra det økonomiske råderum i 2011.
Vedr. beskrivelse henvises til dagsordenens punkt 5, jf.:
Resumé
Kandidaturet ”Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017” foregår i et forpligtende dansk
tysk samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune,
Tønder Kommune, byen Flensburg samt kredsene SchleswigFlensburg og Nordfriesland.
Region Syddanmark ønsker at støtte kandidaturet, da den folkelige kultur i Sønderborg og
SønderjyllandSlesvig er en af flere drivkrafter i Region Syddanmarks bestræbelser på at gå fra
grænseregion til vækstregion, og derudover understøtter samarbejdet hen over grænsen.
Sønderborg Kommune har p.t. afsat i størrelsesordenen 4,25 mio. kr. til medfinansiering af
initiativet. I 2010 og 2011 stiller Region Syddanmark en samlet rammebevilling på 2 mio. kr. til
rådighed for konkrete aktiviteter, der kan bidrage til at styrke Sønderborgs kandidatur og
understøtte den kulturelle sammenhængskraft i SønderjyllandSlesvig.
Udmøntningen af puljemidlerne sker successive på baggrund af en konkret ansøgning fra
Sønderborg Kommune/Kulturhovedsstadssekretariatet. Ansøgningerne behandles løbende på
administrativt niveau i Region Syddanmark. Udvalget for Regional Udvikling får en status for
kandidaturet og anvendelsen af de regionale midler, når halvdelen af rammen er udmøntet.
Sagsfremstilling
Kandidaturet "Sønderborg som Kulturhovedstad 2017" foregår i et forpligtende samarbejde mellem
Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune og Tønder Kommune på dansk
side samt byen Flensburg og kredsene SchleswigFlensburg og Nordfriesland på tysk side.
Region Syddanmark ønsker at støtte Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad
2017. Den folkelige kultur i Sønderborg og SønderjyllandSlesvig er en vigtig drivkraft i Region
Syddanmarks bestræbelser på at gå fra grænseregion til vækstregion. Dertil kommer, at der er
mange positive effekter at hente alene ved kandidaturet til at blive Europæisk Kulturhovedstad
2017. Initiativet kan samle alle områdets aktører om et kulturelt fyrtårnsprojekt, der kan brande
regionen – nationalt og internationalt – og samtidig vise hele Europa og verden, hvilket sprudlende
kulturliv der findes i og omkring grænselandet i Sønderborg og SønderjyllandSlesvig.
På ovenstående baggrund stiller Region Syddanmark i 2010 og 2011 en samlet rammebevilling på 2
mio. kr. til rådighed for konkrete aktiviteter, der støtter Kulturhovedstadsinitiativet. Finansieringen
af rammebevillingen fremgår nedenfor. Ansøgte aktiviteter og projekter under rammebevillingen
skal have til formål at styrke Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017.
Endvidere skal de bidrage til at understøtte den kulturelle sammenhængskraft i Sønderjylland
Slesvig, og gerne i hele den omkringliggende region.
Finansiering af rammebevilling
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Den samlede rammebevilling på 2 mio. kr. finansieres af 2 x 1 mio. kr. fra hhv.
a) budgetposten for 2010 ”Region Syddanmark som uddannelses og kulturregion” og
b)Midlertidigt råderum for Regional udvikling 2011.
a) Region Syddanmark som uddannelses og kulturregion
I 2010 har Region Syddanmark afsat 2 mio. kr., der har til formål at understøtte indsatsen med at
højne uddannelsesniveauet og gennem en kulturpolitisk satsning at fastholde regionens befolkning
og være attraktiv som bosættelsesregion. Der foreslås anvendt 1 mio. kr. som en del af
rammebevillingen til støtte for Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017.
b) Region Syddanmarks midlertidige råderum for regional udvikling 2011
I 2011 har Region Syddanmark et midlertidig råderum for regional udvikling på 10 mio. kr.
Regionsrådet har besluttet, at en del af disse midler skal understøtte Grænselandet som Europæisk
Kulturregion, herunder Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad. Af disse midler foreslås 1
mio. kr. anvendt til rammebevillingen til støtte for Sønderborgs kandidatur til Europæisk
Kulturhovedstad 2017, jf. dagsordenspunkt 3 vedrørende udmøntning af det økonomiske råderum
2011.
Vurderingskriterier
Konkrete aktivitets og projektansøgninger initieres af Sønderborg Kommune/2017sekretariatet og
indsendes løbende til Region Syddanmark til administrativ godkendelse. Dette betyder, at
udmøntningen af puljemidlerne sker successive. Hver ansøgning vedlægges en anbefaling fra
initiativets styregruppe, hvor Region Syddanmark er repræsenteret. Samtidig skal det fremgå,
hvordan aktiviteten indgår i kandidaturets procesplan for udarbejdelse af ansøgningen om at blive
Europæisk Kulturhovedstad.
Ansøgninger om konkrete aktivitets og projektforslag skal leve op til følgende kriterier:
• Regionalt perspektiv: Forslaget skal inddrage eller dække andre parter end Sønderborg Kommune
og medføre synlighed af Region Syddanmarks bidrag.
• Effekt: Det skal godtgøres, hvilken effekt der forventes af forslaget set i forhold til budgettets
størrelse samt at forslaget er til fordel både for kandidaturet og for styrkelsen af den kulturelle
sammenhængskraft i grænseområdet.
Forslag skal endvidere indeholde:
• Formål/Projektbeskrivelse
• Partnere (hvor dette er relevant)
• Målgruppe (hvor dette er relevant)
• Effekt
• Budget.
Aktiviteter og projekter inden for den samlede ramme skal være afsluttet senest i 2011. Der skal
aflægges regnskab påtegnet af kommunens økonomiansvarlige senest i februar 2012.
Da Sønderborg Kommune har demonstreret et væsentligt egenengagement via allokering af p.t. i
størrelsesordenen 4,25 mio. kr. til gennemførelse af Kulturhovedstadsinitiativet, accepterer Region
Syddanmark konkrete ansøgninger uden yderligere egenfinansiering. Udvalget for Regional
Udvikling får en status for kandidaturet og anvendelsen af de regionale midler, når halvdelen af
rammen er udmøntet.
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For nærmere oplysning om Sønderborg som Europæisk Kulturhovedstad 2017 henvises til
http://www.sonderborg2017.dk/
Indstilling
Det indstilles,
at udvalget anbefaler regionsrådet, at der i 2010 afsættes en rammebevilling på 1 mio. kr. til
rådighed for konkrete aktiviteter, der støtter Sønderborgs kandidatur som Europæisk
Kulturhovedstad 2017. Rammen udmøntes successivt i 2010 og 2011, og aktiviteterne skal være
gennemført senest i 2011.
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Udmøntning af økonomisk råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011
 Projektbeskrivelse 3.b.

Projekttitel
Formål

Jelling som formidlingscenter
§ Centret skal understøtte planerne om et ”Nationalt Videncenter for
historie og kulturarvsformidling”
§ At der udvikles et nationalt videncenter for historie og
kulturarvsformidling, der samler og styrker formidlingen af dansk historie
og kulturarv.
§ At udvikle ny viden om og nye former for formidling af historie og
kulturarv.

Mål

§
§

Indhold

§
§
§
§

Projektparter

At der udvikles en digital platform til samling og formidling af dansk
historie og kulturarv
At opbygge et netværk af forsknings, formidlings og
uddannelsesinstitutioner
Opbygning af en digital platform for
formidling/uddannelse/forskning/turisme/kultur
Koordinering med www.historiskatlas.dk og www.aos.dk
Koordinering med eksisterende regionale og nationale vidensmiljøer
Proceskonsulentbistand til dannelse af netværk.

UC Lillebælt, UC Syddanmark, Verdensarv Centret Kongernes Jelling, Vejle
Kommune.
Folkeskoler og ungdomsuddannelser er deltagere i projektet.

Forventede effekter Et World Class videncenter skal gøre viden om historie og kulturarv
lettilgængelig og let omsættelig for skoleelever, studerende, lærere, medier og
borgere.
Budget
Finansiering
Tidsplan

1½ mio. kr.
20112012

Andet
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Udmøntning af økonomisk råderum på 10 mio. kr. i Regional Udvikling i 2011
 Projektbeskrivelse 4

Projekttitel
Formål

Syddanmark som Science Region
Langsigtet mål:
§ at regionen på sigt skal kunne skabe og tiltrække vækstvirksomheder
indenfor natur, teknik og sundhed, og
§ at virksomhederne i regionen har adgang til arbejdskraft med de relevante
naturfaglige kompetencer, for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i
virksomhederne, og
§ at befolkningen i regionen har en almen dannelse indenfor, og kendskab
til, naturvidenskab og dermed viden til at kunne tage stilling til den
samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

Mål

Kort sigt:
At skabe synlighed om Syddanmark som Science Region
At understøtte NTS og DNF i deres arbejde for at udvikle Syddanmark til en
Science Region

Indhold

§
§
§
§

Kommunikationsindsats – eks. Video, film, udbredelse af de gode historier
Konsulenthjælp til projektudvikling
Udarbejde relevante analyser:
o udbuddet af arbejdskraft indenfor natur, teknik og sundhed
o forventet fremtidig efterspørgsel
Støtte og medvirken til afholdelse af konferencer, eks. YOUNG ENERGY

Projektparter

Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed samt det regionale center i
Vejle, Økolariet.
Dansk Naturvidenskabsformidling
Folkeskoler
Ungdomsuddannelser
Videregående uddannelser
Forventede effekter Flere med uddannelse indenfor Natur, Teknik og Sundhed
Budget
1 mio. kr.
Finansiering
Tidsplan
2011 – 2012
Andet
Ovenstående beskriver Regionens leverancer i den tredelte udviklingskontrakt
mellem RSD, NTS og DNF. Herudover kommer initiativer til at sikre den
politiske forankring.
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