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 Regionsrådets møde 19. august 2014 –  
Pkt. 6 Bevillingssag – anmodning fra Wonderfuld Copenhagen 
om et ekstraordinært tilskud samt redegørelse for afvikling af 
Eurovision Song Contest 2014 

Politisk aftale mellem  Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance. 
 
Der er enighed om: 
1. at bevilge 46 mio. kr. til dækning af underskuddet mod, at der over de kommende år 
sker en tilsvarende reduktion i den finansiering, som Region Hovedstaden måtte be-
slutte at yde til Wonderful Copenhagen; 
 
2. at bevillingsbeslutningen er under forudsætning af: 
- at Wonderful Copenhagen i det hele følger de samme regler som offentlige myndig-
heder efter forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder om regler ift. ansættelse, 
repræsentation, bevilling, habilitet, offentlighed m.m. 
- regionens repræsentanter i bestyrelsen for Wonderful Copenhagen instrueres om 
straks at tage initiativ til at indkalde bestyrelsen med henblik på snarest muligt at fore-
tage valg af ny formand; 
 
3. at Regionens repræsentanter i Wonderful Copenhagens bestyrelse instrueres om at 
tage initiativ til under den nye formands ledelse at placere det administrative ansvar og 
drage de nødvendige konsekvenser heraf; 
 
4. at der tages initiativ til, at den ny bestyrelsesformand senest ultimo 2014 fremlæg-
ger et forslag til bestyrelsen om fremtidig struktur og ledelse i Wonderful Copenha-
gen, herunder også en vurdering af et eventuelt nærmere samarbejde mellem og koor-
dinering af aktiviteter i de øvrige turisme- og erhvervsfremmeorganisationer i Hoved-
staden; 
 
5. at den nye formands redegørelse indgår i regionsrådets vurdering af den fremtidige 
finansiering af Wonderful Copenhagen i Region Hovedstaden.  
 
Der er endvidere enighed om blandt partierne om, at indstille Peter Højland som nyt 
medlem af og formand for bestyrelsen af Wonderful Copenhagen. 
 
Der er enighed om, at Regionsrådets formand får bemyndigelse til at instruere de med-
lemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet i Wonderfuld Copenhagen, der er udpe-
get af Region Hovedstaden, til at agere i overensstemmelse med denne politiske aftale. 
 
Endelig er der enighed om at afsøge muligheden for hel eller delvis dækning af under-
skuddet fra anden side.   
 


