
 

 

FAKTA OM REGION SJÆLLAND 
 
 
 
 
1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælla nd 
 
Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. 
Beskæftigelsen i Region Sjælland var i 2012 på ca. 320.000 fuldtidsbeskæftigede. I den private sektor er 
beskæftigelsen størst inden for handel (16,4 pct.), industri (9,8 pct.) og bygge- og anlægssektoren (7,5 pct.) 
(opgjort i pct. af den samlede beskæftigelse). Sammenlignet med hele landet er Region Sjælland især 
specialiseret inden for bygge og anlæg.  
 
Boks 1: Udvalgte data for regionen  

BESKÆFTIGELSE 

Den sæsonkorrigerede ledighed i regionen var i februar 2013 på 6 pct., hvilket er på niveau med 
landsgennemsnittet (6 pct.).  

Det seneste år (2011 til 2012) er beskæftigelsen faldet med ca. 3.600 personer i Region Sjælland. 

PRODUKTIVITET 

Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i Region Sjælland var på 0,1 pct. i perioden 2001-2011. 
Det er noget under landsgennemsnittet på 0,7 pct. Ser man alene på perioden 2009-2011 (efter 
finanskrisen), så steg produktiviteten i Region Sjælland med 4,6 pct. (dette er mere end gennemsnittet for 
de 3 vestdanske regioner, hvor stigningen var på 3,9 pct.). Landsgennemsnittet var på 5,1 pct. 

IVÆRKSÆTTERI / INNOVATION  

Etableringsraten, der angiver antallet af nye virksomheder i forhold til eksisterende virksomheder, er i 
Region Sjælland er 7,2 pct., hvilket er lidt lavere end i landet som helhed (7,6 pct.) (2010). Andelen af nye 
virksomheder der overlever på lidt længere sigt er derimod lidt højere end på landsplan. 

I Region Sjælland kom 5,6 pct. af iværksætterne ind i et solidt vækstforløb (målt på antal ansatte), mod 
6,5 pct. på landsplan (2010). 

42 pct. af virksomhederne i Region Sjælland var innovative i 2009-2011, hvilket er lidt under 
landsgennemsnittet på knap 44 pct. (innovation omfatter produkt- og procesinnovation, markedsførings-
innovation og organisatorisk innovation). Andelen af sjællandske virksomheder, der er produkt- og/eller 
procesinnovative steg med 7 pct. point i perioden 2009 - 2011. 

UDDANNELSE  

Andelen af unge, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, er 91,7 pct. i Region 
Sjælland, mens landsgennemsnittet er 92,1 pct. (2011). Fra 2007 til 2011 er andelen af personer, som 
forventes at få en ungdomsuddannelse steget fra 84,2 pct. til 91,7 pct. Hvilket er den højeste fremgang 
på landsplan. 

I Region Sjælland forventes 55,6 pct. af en ungdomsårgang at gennemføre en videregående uddannelse 
mod 59,1 pct. på landsplan (2011). Siden 2007 er andelen steget med 11,6 procentpoint. 

Med hensyn til de lange videregående uddannelser ligger Region Sjælland også lidt under 
landsgennemsnittet, idet 23,1 pct. af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en lang videregående 
uddannelse mod 26,8 pct. i hele landet (2011). 

Knap 30 pct. af de 30-64-årige i Region Sjælland har inden for de seneste fire uger deltaget i uddan-
nelsesaktiviteter (2011), hvilket er på niveau med landsgennemsnittet.  

 
 
 
 
 



 

 

 
2. Vækstforum Sjælland: Strategi og investeringer   
 
Regional erhvervsudviklingsstrategi 
Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Her samles repræsentanter for 
erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale 
myndigheder – aktører, der har førstehåndskendskab til erhvervslivets udfordringer og de 
regionale vækstbetingelser. Vækstforum består af 20 medlemmer. Én af de kommunale 
repræsentanter skal repræsentere yderområderne. Der er tradition for at tilknytte tilforordnede til 
Vækstforum Sjælland, som har 27 medlemmer inkl. tilforordnede. 
 
Boks 2. De regionale vækstforas opgaver 

 
Med udgangspunkt i de regionale styrker og udfordringer i region Sjælland, har Vækstforum 
Sjælland udarbejdet en erhvervsudviklingsstrategi for perioden 2011-2014. Strategiens vision og 
fokusområder er beskrevet nedenfor i boks 3. 
 
Boks 3: Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrate gi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomiske rammer 
Realiseringen af vækstforums erhvervsudviklingsstrategi sker primært gennem anvendelsen af 
regionale udviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler. Region Sjælland har i gennemsnit fra 2007-
2011 afsat knap 91 mio. kr. til erhvervsudvikling af de regionale udviklingsmidler. Der ud over råder 
vækstforum i samme periode årligt over ca. 72 mio. kr. strukturfondsmidler.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vision:  Region Sjælland er i 2015 den grønne region mellem metropolerne med et værdiskabende og 
miljørigtigt erhvervsliv i fokus. 

Strategi : Vækstforum fokuserer i perioden 2011-2014 på regionens erhvervsmæssige styrkepositioner 
inden for a) cleantech/energi/miljø; b) farma/medico; c) fødevarer/landbrug og d) turisme. Der fokuseres 
samtidig på en tværgående indsats for innovation, kompetenceudvikling og udnyttelse af regionens 
geografiske placering i tilknytning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt. 

De regionale vækstfora har til opgave at: 

• Udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen med udgangspunkt i områdets 
rammevilkår og erhvervsspecialisering 

• Overvåge de regionale og lokale vækstvilkår 
• Udvikle og afgive indstilling – inden for den regionale erhvervsudviklingsstrategi – om 

medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter til regionsrådet om regionale udviklingsmidler og 
til staten om strukturfondsmidler 

• Sætte fokus på yderområder, idet vækstforaene i gns. skal anvende mindst 35 pct. af 
strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne fra 2007-13. Vækstforum Sjælland skal 
anvende 42 pct. af strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne. 



 

 

Nedenfor i tabel 1 vises finansieringen af vækstforums strategi og handlingsplaner fra 2007-2012.  
Tabel 1: Vækstforums anvendelse af midler fordelt p å finansieringskilder * 
År  Regionale  

erhvervsudviklings-  
midler (mio. kr.) 

Strukturfondsmidler (mio.kr.)  Medfinansiering 
(mio.kr.) 

  Regionalfond Socialfond Virksomheder Anden 
2007 102,8 26,1 31,7 n.a.            n.a. 

2008 99,4 103,7 43,0           105,6 166,8 

2009 114,8 90,5 37,8            95,9 104,7 

2010 70,6 44,7 43,4            68,2 126,1 

2011 65,8 49,7 124,3 107,1 153,1 

2012 39,5 49,7 51,6          172,4 

* Tallene i tabellen stammer fra Danske Regioner, der baserer sine oplysninger på budgettal. Tallene er udtryk for vækstforums 
forventninger til projekternes finansiering, men er ikke reguleret for realiserede ændringer og kan derfor ikke sammenlignes med 
vækstforums regnskabsoplysninger. 
1) Danske Regioner har ikke opdelt medfinansieringen på virksomheder og anden medfinansiering i 2012. 
 

 
Som led i udmøntningen af den regionale erhvervsudviklingsstrategi har Vækstforum Sjælland bl.a. 
medfinansieret følgende projekter: 
 
Projekttitel: Symbiosis Center 
Vækstforum har løbende samarbejdet med Kalundborg Kommune om at udbrede de positive 
erfaringer fra den industrielle symbiose i Kalundborg til den øvrige del af regionen. Målet har 
samtidig været at få udbredt erfaringerne til resten af landet. Siden 2010 er der blevet arbejdet 
systematisk på at udbrede erfaringerne i Symbiosis Centret. Symbiose Centret har aktivt 
samarbejdet med virksomheder i regionen med henblik på at optimere deres brug af ressourcer og 
herunder genanvende overskydende ressourcer på tværs af virksomheder. 
 
I 2012 blev arbejdet suppleret med henholdsvis en uddannelse, som skal uddanne ansatte og 
ledere til at blive bedre til at genanvende ressourcer, og der blev etableret et eksportinitiativ, som 
skal eksportere erfaringerne til resten af verden. Der er desuden i 2013 i samarbejde med 
Erhvervsstyrelsen igangsat et nationalt program om mindre spild gennem industriel symbiose, hvor 
alle regionerne deltager. Vækstforaene skal bl.a. på basis af regionale erhvervsmæssige styrker 
hjælpe med at udbrede symbiosesamarbejder mellem virksomheder. Parterne sørger for at 
identificere og vejlede relevante virksomheder samt afholde matchmaking events mv. med henblik 
på at etablere en række konkrete symbiosesamarbejder. 
 
Projektholder: Kalundborg Kommune / Symbiosis Center 
Startdato og slutdato: 1. december 2012 – 31. december 2014 
Økonomi: Initiativerne har samlet fået bevilget 11 mio. kr. fra Vækstforum, Regionsråd og Mål2, 
Regionalfonden. Samlet økonomi 22 mio. 
 
 
Projekttitel: BIOPRO 
Projektet BIOPRO samler forskning og industri om udvikling af bioteknologisk produktion og skal 
dermed sikre dansk biotek en fortsat høj placering internationalt. Forsknings- og 
udviklingsaktiviteterne skal bidrage til, at der kan opnås højere udbytte, samtidig med at forbruget 
af råvarer og energi mindskes. Et centralt punkt i projektet er mulighederne for at foretage forsøg i 
fuld skala i selve produktionsanlæggene hos de involverede virksomheder. Disse forsøg giver en 



 

 

langt mere præcis fornemmelse for, hvordan produktionen kan effektiviseres. Partnerskabet består 
af CP Kelco, Dong Energy, Novozymes, Novo Nordisk, Danmarks Tekniske Universitet, 
Københavns Universitet og udviklingsselskabet CAT.  
 
BIOPRO ventes at sprede aktivitet ved at være et kraftcenter, som trækker yderligere regionale 
virksomheder med, og vil dermed bidrage til at videreudvikle biotekklyngen i Region Sjælland.  
 
Projektholder: CAT 
Startdato og slutdato: 1. september 2012-31. december 2014 
Økonomi: Samlet budget 41 mio. kr. inkl. bevilling på 5,8 mio. kr. regionale 
erhvervsudviklingsmidler og 15 mio. kr. EU regionalfondsmidler. 
 
 
Projekttitel: Grønne Regionale madOplevelser (GRO) 
GRO (www.regionalemadoplevelser.dk) samler de stærkeste regionale kræfter i en 
innovationsindsats i fødevareerhvervet, som kobler produkt-, service- og konceptudvikling med 
målrettet kompetenceudvikling og branding i og uden for regionen. Samarbejdsparterne i GRO-
projektet er: Roskilde Universitet, Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen, University 
College Sjælland - Ankerhus, Østdansk Turisme, Roskilde Festival og Grønt Center.  
 
Projektet er en del af Vækstforum Sjællands samlede regionale fødevaresatsning, som også 
inkluderer et stærkt regionalt engagement i Madkulturen og en regional fødevareplatform, som 
siden 2007 har skabt et stort netværk af fødevarevirksomheder og fødevarerelevante aktører i 
regionen.  
 
I 2013 har Vækstforum Sjælland engageret sig aktivt i Foodbests og en række andre parters 
samarbejde om at forberede en dansk ansøgning om et kommende Food4Future KIC. Et dansk 
FoodKIC vil være et unikt europæisk videnssamarbejde om udvikling af fødevaresektoren og skal 
sikre direkte kobling mellem virksomheder og den stærkeste ekspertise til udvikling af 
fødevareerhvervene. Vækstforum Sjælland er gået ind i arbejdet for at understøtte de sjællandske 
fødevarevirksomheders muligheder for at få adgang til forskning og etablere 
innovationssamarbejder på tværregionalt og internationalt plan. 
 
Projektholder: Grønt Center + Uddannelsescentret i Roskilde 
Start- og Slutdato: 17/5-2011 - 30/9-2014 
Økonomi: kr. 3.000.000 Regionale erhvervsudviklingsmidler + kr. 9.418.220 Mål 2 
regionalfondsmidler + kr. 5.190.990 Mål 2 socialfondsmidler. Samlet budget = 29,2 mio. kr.  
 
 
Projekttitel: IMDOUS – inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på 
Sjælland 
Projektets formål er at udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af 
videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje, som fører hertil, med 
henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i 
regionen. Der har gennem hele arbejdet med IMODUS-projektet tegnet sig et klart billede af, at it 
og internet kommer til at være et bærende element i projektet og arbejdet med udviklingen 
IMODUS-udbud, og at it og internet bliver bærende for gennemførelsen af undervisningen. 
Projektet arbejder med følgende: 
 

• Fastholdelsesproblematikken, hvor projektet udvikler og afprøver nye 
tilrettelæggelsesformer til drenge og mænd i gymnasieuddannelserne, 
i erhvervsakademiuddannelserne og i professionsuddannelserne. 

• Rekrutteringsproblematikken, hvor projektet vil udvikle og afprøve nye uddannelsesprofiler 
og tilrettelæggelsesformer, som kan motivere mænd til at vælge en køns utraditionel 



 

 

uddannelse i en af UCSJs professionsuddannelser samt inden for 
RUCs kandidatuddannelser i pædagogik og sundhedsfremme, samt etablere 
brobygningsforløb mellem forskellige uddannelsesniveauer. 

• Udbudsproblematikken, hvor projektet vil udvikle og afprøve et fleksibelt årskursus som 
adgang til ingeniøruddannelserne, og Ingeniørhøjskolen i Ballerup vil desuden udvikle og 
afprøve fleksible og deltagertilpassede ingeniøruddannelser, som kan motivere og øge 
unge mænds mobilitetsparathed i Region Sjællands yderkantskommuner. 
 

Projektholder: University College Sjælland 
Start- og slutdato: 1.10.2011- 30.9.2014 
Økonomi: 10.897.300 kr. fra Mål 2. Samlet budget: 21.794.600 kr. 
 
 
Projekttitel: Klar til nye muligheder 
Projektets formål er at forberede de små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland til at få 
del i opgaverne i forbindelse med de kommende anlægsopgaver i regionen. Der er tale om 
investeringer for ca. 140 mia. kr., og det er hensigten, at de regionale virksomheder skal 
forberedes igennem forskellige typer kompetenceløft. Projektet tilbyder følgende typer 
uddannelser: 
 

• ledelsessparring  
• medarbejderuddannelser 
• lederuddannelser 
• netværk 

 
Projektet betaler for underviseren/rådgiveren. Virksomheden betaler med den tid, der bliver brugt 
under uddannelsen. Projektet har frem til foråret 2013 sikret deltagelse af 1.032 personer i 
forskellige kompetenceudviklingsforløb fra 311 virksomheder. Heraf har 41 forløb været for 
ledere/direktører. 
 
Projektholder: Femern Belt Development 
Startdato: 1. januar 2010 Slutdato 31. oktober 2014 
Økonomi: Samlet budget: 38,4 mio. kr. Heraf 50 % finansieret af Mål 2 socialfonden og yderligere 
2,3 mio. kr. fra Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingsmidler. 
 
 
 
 For yderligere information om Vækstforum Sjælland se:  

http://www.regionsjaelland.dk/Politik/vaekstforum-sjaelland/Sider/default.aspx 
 

For yderligere projekter fra Vækstforum Sjælland og andre vækstfora se: 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/eustrukturfonde.dk/forside/0/2 

 


