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Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 

kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. 

 
 

1. Velkomst ved formanden 

Formanden bød velkommen 

 

2. Kort om Finansrådet ved direktør Bente Nielsen, Danske Bank 

Bente Nielsen gav en kort introduktion til udviklingen i banksektoren 

 
Plancherne fra oplægget kan hentes på www.regionh.dk/vaekstforum 

 

3. Vækstforum støttede klyngesatsninger – resultater og erfaringer 
To klyngesatsninger blev præsenteret ved erhvervskonsulent Anders Pall- Skött, 

Copenhagen Finance It Region, CFIR, og direktør Marianna Lubanski, Copenhagen 

Cleantech Cluster. 

 

Plancherne fra oplægget kan hentes på www.regionh.dk/vaekstforum 

 

Niels Aksel Nielsen forlod mødet kl. 15 men meddelte at han kunne tilslutte sig 

indstillingerne i den resterende dagsorden. 

 

4. Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats 

Vækstforum havde en række bemærkninger til den nye klyngestrategi: 

 Det blev diskuteret at målet om, at 10 klynger kan opnå Gold Label, kan være 

urealistisk. 

 Klynger udvikles bedst i et krydsfelt mellem det regionale og det nationale – og det 

er vigtigt med et langt sigt – 5-10 år. 

 Det er afgørende, at der er fokus på klynger i verdensklasse. Certificeringen skal 

have et klar kvalitetsudgangspunkt. Klyngestrategien må ikke udvikle sig til 

fordelingspolitik.  

 Det er vigtigt, at der på baggrund af potentialerne i Øresundsregionen kan udvikles 

klynger på tværs af landegrænserne.  

 



 

   Side 2 

Idet der tages højde for bemærkningerne godkendte Vækstforum sekretariatets udkast 

til tilbagemelding til ministeriet, herunder Vækstforums deltagelse i et nyt, nationalt 

’Forum for klynger og klyngeudvikling’.  

 

5. Formandskabets møde med minister for by, bolig og landdistrikter Carsten 

Hansen 15. november 2012 
Formandskabet orienterede om mødet – bemærkede bl.a. at det var positivt, at opleve 

at ministeren havde forståelse for Hovedstadsregionens betydning, og at infrastruktur 

var vigtig.  

 

Vækstforum tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU 

Socialfond 

 

6.1 Sourcing China 

Det var indstillet,  
 at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der af de regionale 

erhvervsfremmemidler afsættes en ramme til projektet ”Sourcing China” på op til 
10,3 mio. kr. til udmøntning i 2013 og 2014. 

 at Vækstforum vil se positivt på at behandle yderligere ansøgninger fra 
projektet. Dels i takt med, at projekterne i ”Sourcing China” modnes og under 
forudsætning af en væsentlig medfinansiering fra andre aktører kommer i hus. 
Dels i forbindelse med at nye finansieringsmuligheder åbner sig med 
strukturfondsmidlerne for 2014-2020. 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Allan Agerholm erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

6.2 Interactive Denmark 

Det var indstillet,  
 at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges i alt 2,4 mio. kr. af de 

regionale erhvervsfremmemidler til Interactive Denmark projektet i 2013-2014.  

 at bevillingen betinges af, at projektet medfinansieres af øvrige partnere, herunder 

staten, de øvrige danske regioner, Københavns Kommune mfl., og at projektet 

indgår et tæt samarbejde med andre erhvervsfremme- og iværksætteraktører. 

 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Nina Crone erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
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6.3 Kompetenceløft til alle 

Det var indstillet,  
 at Vækstforum godkender, at der bevilges 15 mio. kr. af de regionale 

erhvervsfremmemidler til projektet, ”Kompetenceløft til alle”. Regionsrådet har i 
budgettet for 2013 allerede afsat de 15 mio. kr. til projektet for perioden 2013-2015.    

Det blev bemærket, at: 

 Vækstforums Midtjyllands Kompetenceråd kan være en inspirationskilde. 

 Det er meget vigtigt, at indsatsen sker i tæt samarbejde og koordination med 

andre centrale aktører: Beskæftigelsesregionen, VEU, jobcentre, kommunale 

jobrotationskoordinatorer. 

 Vigtigt, at indsatsen koncentreres om den private sektor – små og mellemstore 

virksomheder. 

 Region Hovedstadens ansatte? 
 Det er ikke nødvendigt, at projektet opbygger sin egen vikarbørs. 

 Der kan etableres et stærkere branchefokus ved at samarbejde med 

brancheorganisationer og fagforeninger.  

 I valg af operatør bør gearing af finansieringen fra andre parter indgå som et 

kriterie.   

 
Indstillingen blev herefter tiltrådt, idet der tages højde for de afgivne bemærkninger. 

 

6.4 Fremtidens erhvervsskoler 
Det var indstillet,  
 at Vækstforum indstiller projektet til tilsagn til Erhvervsstyrelsen med en 

medfinansiering fra Socialfonden på 13,8 mio. kr. 

 

Det blev bemærket, at: 

 Det er afgørende, at der er fokus på samarbejdet med erhvervsvirksomhederne, 

og således bør antallet af fuldførte virksomhedspraktikker og dermed hele 

uddannelsesforløbet også være et af målepunkterne.  

 Det bør sikres at rekrutteringen af virksomheder når geografisk bredt ud i 

regionen.  

 Efter grundforløbene er de faglige udvalg vigtige samarbejdspartnere. 

 Fremover bør der lægges større vægt på vejledningsdelen i sådanne projekter.  

 Projektet supplerer det tidligere støttede Vækstforum-projekt Uddannelses-

experimentariet – i den sammenhæng er det vigtigt med koordinering og 

erfaringsudveksling. 

 
Indstillingen blev herefter tiltrådt, idet der tages højde for de afgivne bemærkninger. 

 

7. Status EU Regionalfond og EU Socialfond  
Vækstforum tog orienteringen om disponerede og resterende strukturfondsmidler til 

efterretning.  
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8. Status på igangværende projekter – halvårlig projektoversigt  

Det blev bemærket, at 

 oversigten giver et godt overblik 

 ud over fremdrift i tid og økonomi er der også behov for et overblik over fremdrift i 

resultater 

 

Sekretariatet kommenterede, at dette tages der højde for i det evaluerings- og 

effektmålingssystem, der er under udvikling.  

 

Vækstforum tog herefter orienteringen til efterretning.  

 

9. Meddelelser 
 Væksthus Hovedstadsregionen og varetagelse af erhvervsserviceopgave 

 World Water Forum i Region Hovedstaden 2018 

 Ny konkurrenceevneredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet 

 Igangsætning af analyse om industriel symbiose 

 Partnerskabs for sygehus- og sundhedsinnovation – seneste tildeling af midler 

 Ny regional udviklingsplan 

 

10. Evt. 
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Fra Vækstforum deltog 

- Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden 

- Regionsrådsmedlem Ole Søbæk, Region Hovedstaden 

- Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune 

- Divisionsdirektør Steen Nørby Nielsen, Siemens A/S  

- Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet (deltog i pkt. 1-3) 

- Professor Peter Møllgaard, Copenhagen Business School 

- Administrerende direktør Allan L. Agerholm, Crowne Plaza Copenhagen Towers 

- Privatdirektør Bente Nielsen, Danske Bank A/S  

- Formand Allan Thomsen, Metal Nordsjælland 

- Administrerende direktør Allan Jørgensen, Kemp & Lauridsen A/S 

- Administrerende direktør Torben Nielsen, Kopenhagen Fur (observatør) 

- Producent Nina Crone, Crone Film A/S (observatør) 

- Adm. direktør Astrid Simonsen Joos, Creuna Copenhagen (observatør)  

- Afdelingsformand John Westhausen, 3F (observatør) 

- Direktør Randi Brinckmann Wiencke, Professionshøjskolen Metropol (observatør)  

 

Afbud 
- Regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersen, Region Hovedstaden 

- Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune 

- Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune 

- Borgmester Søren Rasmussen, Lyngby-Tårbæk Kommune 

- Borgmester Erik Lund, Allerød Kommune  

- Byrådsmedlem Henrik Brade Johansen, Lyngby-Tårbæk Kommune 

- Administrerende direktør Anette Saust Estø, Fleye Aps 

- Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet  

- Johnnie Hansen, Varmesmeden i Asserbo Aps 

- Direktør Birgitte Hass, FDC (observatør) 

- Chefkonsulent Käthe Munk Ryom, AC - Akademikernes Centralorganisation  

  (observatør) 

 

Fra sekretariatet deltog:  
- Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden 

- Stabsdirektør Joost Nielsen, Region Hovedstaden 

- Udviklingschef Henrik Madsen, Region Hovedstaden 


