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Region Hovedstaden 

Att.: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen 

Vedr.: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervshus Ho-

vedstaden 

 

Regeringen har i Folketinget fremsat forslag til lov om erhvervsfremme 

med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2019. Et væsentligt element i lo-

ven er etablering af 6 erhvervshuse og 6 filialer, der erstatter de nuvæ-

rende væksthuse. 

 

Regionsrådene skal udpege et medlem til bestyrelsen for Erhvervshus Ho-

vedstaden. Udpegningerne er gældende for perioden 2019-2022. 

 

På baggrund af ovenstående og med forbehold for Folketingets endelige 

vedtagelse af lovforslaget, anmodes Region Hovedstaden om at udpege 

et medlem til bestyrelsen for det kommende Erhvervshus. Når loven er 

endeligt vedtaget og offentliggjort, kan bestyrelsen træde sammen. Forman-

den vil indkalde til et konstituerende møde snarligt derefter.  

 

Meddelelse om udpegningen bedes sendt til chefkonsulent Niels Hede-

gaard Jørgensen i KKR-sekretariatet på mail nihj@kl.dk inden den 4. de-

cember 2018.  

 

Kort om Erhvervshusene 

Erhvervshusene skal fungere som tværkommunale kompetencecentre og 

samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvik-

ling. Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder. 

Erhvervshusene skal endvidere fungere som fysiske knudepunkter i er-

hvervsfremmesystemet og sikre adgang til de højt specialiserede statslige 

ordninger.  

 

Bestyrelsen for Erhvervshusene har ansvaret for den overordnede ledelse af 

erhvervshuset og fastlægger rammerne for erhvervshusets virksomhed samt 

træffer beslutning om deltagelse i aktiviteter. Bestyrelsen skal sikre en effek-

tiv opgavevaretagelse og at erhvervshusets aktiviteter, matcher virksomhe-

dernes behov.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag. Bestyrelsen forventes at 

holde ca. 6 møder årligt. Der må imidlertid tages forbehold for, at mødefre-

kvensen fastsættes nærmere i forretningsordenen for erhvervshuset. Ende-

lig kan det tænkes, at være nyttigt med en højere mødekadence i 2019 pga. 

bestyrelsens opstart. 
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Den daglige drift af det enkelte erhvervshus ledes af en direktør. Direktøren 

ansættes af bestyrelsen. 

 
 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Steen Christiansen 

Formand for KKR Hovedstaden 

Karsten Søndergaard 

Næstformand KKR Hovedstaden 

 


