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Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 15. august 2013 

kl. 13.00-15.00 hos Region Hovedstaden, Hillerød. 

 

1. Velkomst og indledning ved formanden 

Kort velkomst ved formanden.  

 

2. Introduktion til Regionsdirektør Hjalte Aaberg 

Hjalte Aaberg er ny regionsdirektør og gav en kort introduktion til sig selv og Regionens 

fokusområder. 

 

3. Oplæg ved Øresundsregionen: Storbykonkurrence – kompetence – dynamik v/ 

Chr. Wichmann Matthiessen 

Med fokus på Øresundsregionens nye konkurrencevilkår – også overfor Stockholm gav 

Chr. Wichmann Matthiessen en vurdering af Øresundsregionens metropolstatus 

sammenlignet med øvrige internationale metropoler.  

 

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

 

4. Orientering om den ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen 2013 

Det var indstillet, 

 At Vækstforum tager aftale om Vækstpartnerskaber 2013 til efterretning 

 

Der var en generel tilfredshed omkring Vækstpartnerskabsaftalen og dens indhold. 

 

Medlemmerne havde derudover en række bemærkninger: 

 Positivt, at der er fokus på øget samspil mellem vækst og beskæftigelse. 

 I arbejdet med vækstpartnerskaberne skal regionen også have fokus på 

samarbejdet med de andre regioner – bakke op om deres indsatser. 

 Om indspillet til partnerskabsforhandlingerne (bilag 4.3) var der enighed om, at man 

ikke i Vækstforum havde drøftet formuleringen imod privatiseringer eller taget stilling 

til den. Vækstforum lægger vægt på at der udvikles et offentligt/privat samarbejde, 

som det fremgår af erhvervsudviklingsstrategien. 

 

I forbindelse med spørgsmålet om at påvirke regeringen og sikre de rette beslutninger 

orienterede formanden om den indsats regionen har gjort for at få det vigtige 

http://www.regionh.dk/vaekstforum
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partikelterapi-anlæg placeret i København – på Rigshospitalet. Det er regionens 

vurdering, at placeringen i Århus ikke er den mest optimale (regionens notater om 

emnet blev omdelt til medlemmerne). 

 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

5. Orientering om arbejdet ifm. Fokuseret Vækstdagsorden 

Det var indstillet,  

 At Vækstforum drøfter status for arbejdet om en Fokuseret Vækstdagsorden 

 

Sekretariatet orienterede kort om formålet med Fokuseret Vækstdagsorden, kommissoriet, 

og den gennemførte kortlægning. Den 30. august 2013 fremlægges vision og konkrete 

projekter på et nyt politisk møde. Efterfølgende vil regionens aktører herunder vækstfora, 

samt Region Skåne blive inddraget. 

 

Der var generel stor tilfredshed med tiltaget om fokuseret vækstdagsorden. Det blev bl.a. 

bemærket: 

 Alt hvad der kunne skabe fælles retning, tiltag og satsninger var positivt. Men 

også vigtigt at bevare momentum 

 På uddannelsesområdet er det vigtigt, at man ikke kun fokuserer på universite-

terne, men også tager højde for udfordringer og muligheder på andre uddannel-

sesinstitutioner (erhvervsakademier, professionshøjskole, erhvervsskoler mm.) 

 Hvad angår de 140 mia. kr. som investeres i infrastruktur mv. er det vigtigt at se 

på erfaringer med, hvordan dette skaber størst effekt og flest arbejdspladser i 

regionen. 

 

Bemærkningerne bliver medtaget i det videre arbejde.  

 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

6. Orientering: Afslutning og evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde 2010-

2014 

Det var indstillet, 

 At Vækstforum godkender planen for afslutning og evaluering af Vækstforums 

arbejde. 

 

 Det blev bemærket, at  

 Der skal tages udgangspunkt i Vækstforums oprindelige beslutninger ift. 

evalueringer af projekter. 

 Det materiale, der udarbejdes vil være et godt udgangspunkt for en introduktion til 

det nye Vækstforum og dets medlemmer. Give stafetten med anbefalinger videre til 

det nye Vækstforum.  

 Både partnerskabsaftaler og regeringens evaluering af kommunalreformen lægger 

øget vægt på samspillet mellem vækst og beskæftigelse. Derfor kan det være 



 

   Side 3 

relevant med tættere samspil mellem vækstforum og det regionale beskæftigelses-

råd – evt. gennem nogle fælles møder. 

 Analyser og evalueringer bør også have fokus på, hvilken merværdi der skabes 

gennem offentlig-privat samarbejde. Ydermere med fokus på hvilke incitamenter der 

virker og hvad der bidrager til succesfulde partnerskaber. 

 Projekterne i Vækstforum bør fokusere mere på bæredygtighed med fokus på 

vedblivende investeringer og effekter. 

 Det bør være muligt at udføre benchmarking på tværs af Vækstfora. 

 

Formanden bemærkede, at spørgsmålet om Danmarks implementering af EU's 

udbudsregler er et tilbagevendende problem. Hvorfor kan vi ikke gøre dette i samme 

omfang som i andre lande (eksempelvis England, som har valgt en mere fleksibel 

tilgang)? Leverandører som deltager i udviklingsprojekter risikerer at kommer i klemme, 

når den store ordre skal udbydes. Sekretariatet/regionen udarbejder et notat om 

problemstillingen, som eftersendes til Vækstforum. 

 

Sekretariatet præciserede, at Erhvervsstyrelsen i flere år har arbejdet med at skabe et 

system for fælles og ensartet effektmåling/evaluering af projektet, og regionerne lægger 

løbende pres for færdiggørelse af systemet, som er under afprøvning og forventes 

anvendt fuldt ud i næste periode.  

 

Bemærkningerne medtages i det videre arbejde.  

 

Indstillingen blev herefter tiltrådt. 

 

7. Drøftelse af evt. medlemskab af Videncenter for Kystturisme 

Det var indstillet, at 

 Region Hovedstaden ikke bliver medlem af Videncenter for Kystturisme 

finansieret af Vækstforum. 

 Vækstforum Hovedstaden opfordrer Wonderful Copenhagen (som 

leadpartner) sammen med Visit Nordsjælland og kommuner med kystturisme 

til at udarbejde et 3-årigt udviklingsprojekt for kystturisme i regionen.  

 Vækstforum reserverer i alt 3 mio. kr. i medfinansiering til beslutning på 

december-mødet. Det forudsættes, at Vækstforums midler geares på 

sædvanlig vis. 

 

Formanden introducerede sagen og betonede, at grundsynspunktet fra Vækstforum hidtil 

har været, at man har én overordnet turismeorganisation i regionen, Wonderful 

Copenhagen. Og at man ikke ønsker at sprede midlerne yderligere. På den baggrund var 

formandskabet blevet enig om den fremlagte indstilling. 

 

 

 

Det blev bemærket:  
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 Vækstforum bør i spørgsmålet om gearing/medfinansiering ikke være for rigid i 

tilgangen – vigtigt at der kommer en indsats for Kystturisme. 

 

Indstillingen blev herefter tiltrådt. 

 

8.    Bevillingssag (Regionale erhvervsmidler): Smart Copenhagen – Digital platform 

for smarte byer 

Det var indstillet,  

 at Vækstforum bakker op om Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) initiativ om 

implementering af den digitale platform ”SMART Copenhagen”. 

 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at det vil se positivt på en 

medfinansiering fra de regionale erhvervsfremmemidler på op til 5 mio. kr. til 

implementering af ”SMART Copenhagen”. Midlerne vil i givet fald komme til 

udmøntning i 2014-2015. En medfinansiering vil være betinget af, at 

Københavns Kommune medfinansierer tilsvarende. 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

9. Bevillingssag (Regionale erhvervsmidler): Medfinansiering og deltagelse i 

national supportfunktion for klyngeudvikling 

Det var indstillet, 

 at der bevilges i alt 1,5 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til 

regionens del af finansieringen af en ny supportfunktion for klyngeudvikling 

(2014-16), under forudsætning af medfinansiering fra staten og øvrige regioner. 

Indstillingen blev tiltrådt. 

  

10. Status for EU-regionalfond og EU-socialfond – orientering 

Det var indstillet, 

 At Vækstforum tager orientering om disponerede og resterende 

strukturfondsmidler til efterretning. 

 At Vækstforum godkender, at næste ansøgningsrunde afgøres ved skriftlig 

høring. 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

11. Høring vedr. de kommende strukturfondsprogrammer for 2014-2020 

Det var indstillet, 

 At Vækstforum drøfter mulighederne i de kommende strukturfondsprogrammer 

og giver sin opbakning til programmerne over for Erhvervsstyrelsen. 

Medlemmerne bemærkede: 

 Positivt med den store vægt på social inklusion 

 Vigtigt at inddrage kommunernes erfaring med indsatser overfor arbejdsløse og 

små og mellemstore virksomheder. 

 Relevant at inddrage faglig sparring fra beskæftigelsesregionerne i øget grad 

 



 

   Side 5 

Indstillingen blev herefter tiltrådt. 

 

12. Formandsmeddelelser – Orientering 

 Evalueringsrapport om MIPIIM 2013 

 Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med Jiangsu provinsen, Kina 

 Wonderful Copenhagens årsberetning 

 Projekt Kompetenceløft til alle 

 

13. Evt. 

På mødet blev medlemmerne af Vækstforum endvidere inviteret til at deltage i 

STRING’s turismekonference på den Blå Planet, den 29. august 2013, kl. 13.00-17.00. 

Læs mere om konferencen på denne webadresse: http://www.stringnetwork.org/string-

themes/tourism-and-culture.aspx 

 

Fra Vækstforum deltog 

- Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden 

- Regionsrådsmedlem Ole Søbæk, Region Hovedstaden 

- Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune 

- Borgmester Søren Rasmussen, Lyngby-Tårbæk Kommune 

- Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet  

- Divisionsdirektør Steen Nørby Nielsen, Siemens A/S  

- Direktør Benny Riise Johansen, Benny Johansen og sønner 

- Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet  

- 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) 

- Afdelingsformand John Westhausen, Beskæftigelsesrådet for Hovedstaden & Sjælland 

(observatør) 

- Direktør Randi Brinckmann Wiencke, Professionshøjskolen Metropol (observatør) 

 

Afbud 

- Regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersen, Region Hovedstaden 

- Borgmester Erik Lund, Allerød Kommune 

- Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune 

- Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune 

- Byrådsmedlem Henrik Brade Johansen, Lyngby-Tårbæk Kommune 

- Administrerende direktør Allan L. Agerholm, HORESTA 

- Koncernchef, Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen 

- Professor Peter Møllgaard, Copenhagen Business School 

- Administrerende direktør Anette Saust Estø, Fleye Aps 

- Privatdirektør Bente Nielsen, Danske Bank A/S 

- Chefkonsulent Käthe Munk Ryom, AC - Akademikernes Centralorganisation  

  (observatør)  

- Direktør Birgitte Hass, FDC (observatør) 

http://www.stringnetwork.org/string-themes/tourism-and-culture.aspx
http://www.stringnetwork.org/string-themes/tourism-and-culture.aspx
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- Adm. direktør Astrid Simonsen Joos, Dansk Erhverv (observatør)  

 

Fra sekretariatet deltog:  

- Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden 

- Stabsdirektør Joost Nielsen, Region Hovedstaden 

- Udviklingschef Henrik Madsen, Region Hovedstaden 

- Konsulent Therese Kühn 

- Konsulent Christina Teik Christensen 


