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1. Velkomst v /Sophie Hæstorp Andersen 
 
Regionsrådsformanden bød velkommen til Københavns Universitet 
og til det nye medlem af Vækstforum fra DTU, direktør Marianne 
Thellersen. Forinden havde Ulla Wewer, dekan på det sundhedsvi-
denskabelige fakultet, budt velkommen og holdt oplæg om det 
sundhedsvidenskabelige fakultet og Mærsk-tårnet.  
 
Bilag 
Præsentation af KU Sund v. Ulla Wewer 
 
 
2. Oplæg om Copenhagen Science City v. Thomas Bjørn-
holm, prorektor Københavns Universitet 
 
Thomas Bjørnholm holdt oplæg om, hvordan der arbejdes med Co-
penhagen Science City, som er en vidensby, der tiltrækker forskere 
og virksomheder inden for sundhed og life science.  
 
Bemærkninger 
Claus Lønborg, direktør i Copenhagen Capacity, der var til stede 
under drøftelsen fortalte, at man også markedsførte Copenhagen 
Science City ved hjælp af goodwill-ambassadørerne. Derudover var 
der forslag om at bruge udenlandske studerende mere systematisk 
som ambassadører. Der blev efterspurgt en samlet strategi for de 
tre vidensbyer i hovedstadsregionen. 
 
Bilag 
Præsentation af Copenhagen Science City v. Thomas Bjørnholm.  
 
 
3.  Orienteringssag – Afrapporteringer 2016 og samarbejde 
2017 med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity  
 
Regionsrådsformanden præsenterede resultaterne for 2016 og for-
slag til aktiviteter for 2017 for Wonderful Copenhagen og Copenha-
gen Capacity.  
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Mikkel Aarø-Hansen, direktør i Wonderful Copenhagen (WoCo), og 
Claus Lønborg, direktør i Copenhagen Capacity, var til stede under 
behandlingen af punktet.  
 
Bemærkninger 
Der blev spurgt til sammenhængen mellem omsætning og antal 
årsværk og baggrunden for, hvorfor WoCos overordnede beskæfti-
gelsesmål i 2018-kontrakten opjusteres i forhold til den oprindelige 
kontrakt, mens det overordnede omsætningsmål nedjusteres.  
 
WoCo har efter mødet uddybet bemærkningen og henvist til Aftalen 
mellem mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden om 
samarbejde i 2017.  
 
Opjustering af vækstmål for beskæftigelse skyldes dels, at man 
fremover medregner effekten af flyrutetiltrækning, og dels at indsat-
sen for at tiltrække krydstogtpassagerer performer bedre end for-
ventet. At mål for omsætning alligevel nedjusteres, skyldes dels, at 
det ikke har været muligt at nå de ambitiøse mål for tiltrækning af 
kongresser pga. hård konkurrence, dels at opgørelsesmetoden for 
omsætningseffekten af krydstogt er ændret til kun at medtage direk-
te effekter. 
 
Der var generel opbakning til årsresultatet 2016 og samarbejde 
2017 for de to organisationer.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum Hovedstaden over for 
regionsrådet anbefalede, 

1. at tage orientering om Wonderful Copenhagens resultater i 2016 til 
efterretning, 

2. at tage orientering om Copenhagen Capacitys resultater i 2016 til 
efterretning, 

3. at tage orientering om planlagte aktiviteter i 2017 i Wonderful Co-
penhagen til efterretning, 

4. at tage orientering om planlagte aktiviteter i 2017 i Copenhagen 
Capacity til efterretning. 

 
4. Beslutningssag – 1-årig forlængelse af resultatkontrakt 
mellem Wonderful Copenhagen og Region Hovedstaden 
 
Mikkel Aarø-Hansen præsenterede resultatkontrakt mellem Won-
derful Copenhagen og Region Hovedstaden og den fremadrettede 
strategi for Wonderful Copenhagen (WoCo).  
 
Bemærkninger 
I den efterfølgende drøftelse blev det præciseret, at WoCo aktivt ar-
bejder med aktørerne i forhold til produktudvikling, særlige tiltag 
uden for højsæsonen og nødvendigheden af at sikre væksten, ef-
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tersom hotelkapaciteten i København udvides væsentligt. Det var 
opfordring til at tage COWI’s anbefalinger med i det videre arbejde.  
 
Der var efterfølgende ros til WoCos resultater med den nye direktør 
i spidsen.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum over for regionsrådet 
anbefalede  

1. at godkende forlængelse af resultatkontrakten mellem Wonderful 
Copenhagen og Region Hovedstaden med et år dvs. gældende for 
2018, 

2. at bevilge 43,8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler i tilskud til 
Wonderful Copenhagens resultatkontrakt-aktiviteter i 2018, og  

3. at den eksisterende økonomiske garanti til Wonderful Copenhagen 
fortsættes for at sikre lovkravet om "going concern", og  

4. at tage ekstern evaluering af Wonderful Copenhagens resultater i 
2015 og 2016 til efterretning. 

Bilag 
Præsentation af Wonderful Copenhagen v. Mikkel Aarø-Hansen.  

 

5. 1-årig forlængelse af resultatkontrakt mellem Wonderful 

Copenhagen og Region Hovedstaden 
 
Claus Lønborg præsenterede forlængelse af resultatkontrakt mel-
lem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden og den fremad-
rettede strategi for Copenhagen Capacity. 
 
Bemærkninger 
Talenttiltrækning blev drøftet. Der er en trend henimod, at virksom-
heder placerer sig dér, hvor det også er attraktivt at bo for medar-
bejderne. I lyset af den stigende konkurrence for at tiltrække ar-
bejdskraft blev vigtigheden i at få regionen til at hænge endnu bedre 
sammen og til stadighed at få fortalt historien om, hvad regionen 
kan tilbyde, understreget.  
 
Vækstforums rolle i brandingen af Greater Copenhagen blev drøftet. 
Claus Lønborg opfordrede til, at der kom flere konkrete produkter ud 
af Greater Copenhagen-samarbejdet, og at Vækstforummedlem-
merne var med til at konkretisere indholdet. Amsterdam (I’m Am-
sterdam) blev nævnt som et positivt forbillede, men her har der også 
været foretaget massive investeringer, som Greater Copenhagen pt. 
ikke kan matche. 
 
Det blev konkluderet, at Vækstforum deler ambitionen om et stærkt 
Greater Copenhagen, men at det kræver opbakning fra alle parter. 
Det blev aftalt, at Copenhagen Capacity præsenterer sin nye strate-
gi for Vækstforum, når den foreligger.  
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Der var efterfølgende ros til direktør Claus Lønborg og Copenhagen 
Capacity.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum over for regionsrådet 
anbefalede: 

1. at godkende forlængelse af resultatkontrakten mellem Copenha-
gen Capacity og Region Hovedstaden med et år, dvs. gældende 
for 2018, 

2. at bevilge 37,3 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler i tilskud til 
Copenhagen Capacitys resultatkontrakt-aktiviteter i 2018,  

3. at den eksisterende økonomiske garanti til Copenhagen Capacity 
fortsættesfor at sikre lovkravet om "going concern", og 

4. at tage ekstern evaluering af Copenhagen Capacitys resultater i 
2015 og 2016 til efterretning. 

Bilag 
Præsentation af Copenhagen Capacity v. direktør Claus Lønborg.  
 
 
6.  Beslutningssag - Godkendelse af samarbejdsaftale med 

Vækstforum Sjælland  
 
Samarbejdsaftalen blev præsenteret af regionsrådsformanden.  
 
Bemærkninger 
Der var ros til samarbejdsaftalen med Vækstforum Sjælland.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

 godkendte samarbejdsaftalen, herunder principper for hvordan 
virksomheder kan deltage i programmer og satsninger på tværs af 
Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
 

7.  Beslutningssag - Bevillinger til smart vækst-
ansøgningsrunden 
 
De to ansøgninger Greater Copenhagen #1- Digitalt kompetenceløft 
i små og mellemstore virksomheder og brancher med særligt behov 
og  
Greater Copenhagen og #2- Digitalt kompetenceløft i små og mel-
lemstore virksomheder blev drøftet under ét.  
 
Ad 1. Greater Copenhagen #1- Digitalt kompetenceløft i små og 
mellemstore virksomheder og brancher med særligt behov 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
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 indstillede til regionsrådet, at der bevilges 8.596.510 kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler. 

 

 
Ad 2. Greater Copenhagen #2- Digitalt kompetenceløft i små og 
mellemstore virksomheder 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum  

 indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 4.936.588 kr. af 
EU's socialfondsmidler, 

 indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.592.050 kr. af de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler. 

Bemærkninger 

Anne-Sofie Fogtmann og Marianne Thellersen blev erklæret inhabi-

le og deltog ikke under behandlingen af ansøgningerne. 

 

Ad 3. Safer Copenhagen – sikker vej til Smart City 

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum  

 
 indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.767.133 kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler. 

 

Bemærkninger 

Marianne Thellersen og Thyge Enevoldsen blev erklæret inhabile og 

deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.  

 

Ad 4. TourismX 

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum  

 

 indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler. 

 

Bemærkninger 

Sophie Hæstorp Andersen blev erklæret inhabil og deltog ikke i be-

handlingen af ansøgningen.  

 

Ad 5. SMART WATER 

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

 

 indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.111.500 kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler. 
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Bemærkninger 

Frank Jensen og Thyge Enevoldsen blev erklæret inhabile og deltog 

ikke i behandlingen af ansøgningen.   

 

Det blev bemærket, at der er et væsentligt potentiale for digitalise-

ring af vandløsninger i forhold til både at skabe eksport og job. Det 

blev påpeget, at projektet må sikre sig, at viden fra undersøgelses-

fasen forankres og bruges til design af evt. efterfølgende projekt. 

Der var ønske om, at ansøger havde mulighed for at ansøge på et 

senere tidspunkt.  

 

Ad 6. Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i hoved-

staden 

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

 indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 4.936.588 kr. af 
EU's socialfondsmidler. 

 indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.592.050 kr. af de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler. 

Bemærkninger 

Thyge Enevoldsen og Marianne Thellersen blev erklæret inhabile og 

deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.  

 

Det blev præciseret, at projektet er koordineret med AMK-Øst (Sty-

relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). 

 

Ad 7. Cluster Excellence Denmark – supportfunktion for dan-

ske netværk og klynger 

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

 

 indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler. 

 

Bemærkninger 

Ingen inhabile.  

 

Ad 8. Smarter Cities NOW 

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

 

 gav afslag på ansøgningen. 
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Bemærkninger 

Ingen inhabile.  

 

Det blev bemærket, at projektet berører en vigtig dagsorden, men at 

kvaliteten af den foreliggende ansøgning ikke var tilstrækkelig god.  

 

Det blev afslutningsvis bemærket, at der i denne runde var flere 

mindre og ikke kun store markante ansøgninger, som ellers priorite-

ret af Vækstforum. Til gengæld ramte ansøgningerne meget godt 

dét, der var annonceret efter.  

 

 

8. Beslutningssag – Vækstpartnerskabsaftale 

 
Udkast til vækstpartnerskabsaftale blev drøftet. De fire indsatser, 
som de fremstod i det fremsendte udkast, var life science, Danish 
Design Society, digitalisering og kvalificeret arbejdskraft og en 
sammenhængende metropolregion. Der arbejdes på at få det sidste 
indhold i en aftale på plads, så der kan indgås en 1-årig aftale på 
forhandlingsmøde med erhvervsminister Brian Mikkelsen den 28. 
juni 2017.  

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

 

 drøftede og godkendte et fornyet mandat til formandsskabets for-

handlinger af vækstpartnerskabsaftale med regeringen. 

 

Bemærkninger 

Det blev beklaget, at der i aftalen ikke indeholder indsats om grøn 

vækst. Derudover blev der spurgt til muligheden for at promovere 

Greater Copenhagen i aftalen.  

 

 

9.  Orienteringssag - Oversigt over Vækstforum Hovedsta-

dens projektportefølje 

 

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

 

 tog orienteringen til efterretning.  

 

Bemærkninger 

Ingen. 
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10. Formandsmeddelelser 

 

Formanden orienterede om mødet med RAR Hovedstaden den 31. 

maj 2017.  

 

Bemærkninger 

Det blev bemærket, at det kunne være interessant at drøfte koblin-

gen mellem erhvervsudvikling og beskæftigelse i RAR-regi.  

 

 

11. Bordet rundt 

 

Bemærkninger 

Ingen.  

 

 

12. Evt.  

 

Der blev opfordret til at spille gode ideer ind i det kommende Re-

VUS og Greater Copenhagen-arbejde. Derudover blev der fortalt 

om den nyligt indgåede aftale, som Region Hovedstaden har indgå-

et med IBM om Watson og kunstig intelligens.  
 
 

13. Rundvisning i Mærsk-tårnet 
 
 
Mødedeltagere  
 

Medlemmer 

 Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (S) - Region Hoved-
staden (Formand for Vækstforum Hovedstaden)  

 Abbas Razvi, regionsrådsmedlem (B) - Region Hovedstaden  

 Anders Matthiessen, indehaver af Anders Matthiessen Aps - Hånd-
værksrådet 

 Anne Sofie Fogtmann, chefkonsulent, Akademikerne - FTF og Aka-
demikerne  

 Christian Grønnemark, formand, HK Hovedstaden - LO  

 Danny Knudsen Malkowski, medlem af Liberal Alliance (I) - Region 
Hovedstaden 

 Dorte Meldgaard, borgmester (C), Hillerød Kommune - KKR Hoved-
staden 

 Frank Jensen, overborgmester (S) Københavns Kommune - KKR Ho-
vedstaden 

 Jørgen Simonsen, direktør, Nordtag A/S – Danske Arkitektvirksomhe-
der, TEKNIQ og Dansk Byggeri  
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 Lone Bille Schjødt, direktør, Danske Bank - Finansrådet, Forsikring & 
Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen  

 Louise Seest, direktør for CBS Erhverv - Copenhagen Business 
School (CBS) 

 Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entrepreneur-
skab, DTU.  

 Peter Schelde, administrerende direktør, Comwell - DE (Dansk Er-
hverv)  

 Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation - Køben-
havns Universitet (KU)  

 Thyge Enevoldsen, rådmand (Ø), Frederiksberg Kommune - KKR Ho-
vedstaden  

 
 
Observatører  

 Karen Nielsen, direktør og bestyrelsesmedlem bl.a. i Eksport Kredit 
Fonden (EKF) - IT-Branchen 

 John Westhausen, 3F - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hoved-
staden 

 Lars Gaardhøj, formand for erhvervs- og vækstudvalget (A) – Region 
Hovedstaden 
 

 
Afbud 
 
Medlemmer 

 Christina Thorholm, byrådsmedlem (B), Hillerød Kommune - KKR Ho-
vedstaden 

 Ida Sofie Jensen, koncernchef - Lægemiddelindustriforeningen (LIF) 

 Henrik Peter Jørgensen, underdirektør, Københavns Lufthavne A/S - 
DI (Dansk Industri)  

 Ole Bondo Christensen, borgmester (S) Furesø Kommune - KKR Ho-
vedstaden 

 Sigurd Leth, adm. direktør, Gaia Solar A/S - DA (Dansk Arbejdsgiver-
forening)  

 Steen Hasselriis, borgmester (V), Halsnæs Kommune - KKR Hoved-

staden 
 

 
Observatører 

 Nina Crone, direktør, Crone Film – Producentforeningen  

 Ole Sorang, marketingsdirektør Radisson Blu – HORESTA 

 Randi Brinckmann, direktør, Metropol - KEA, Metropol, Copenhagen 
Business Academy, og Professionshøjskolerne UCC  

 Sander Jakobsen, direktør, Kopenhagen Fur - Landbrug & Fødevarer 


