
Meddelelser - Årsrapport 2014 fra Copenhagen Capacity 

Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden indgik Region Hovedstaden i 2013 en 1-årig 
resultatkontraktforlængelse med den regionale investeringsfremmeorganisation Copenhagen Capacity for 2014 på 
26,6 mio. kr. Copenhagen Capacity har nu afrapporteret på resultatskabelsen i 2014 (bilag 1). 
  
En ekstern evaluator opgør Copenhagen Capacitys resultatskabelse ud fra tilbagemeldinger om forventede 
resultater fra de udenlandske virksomheder, som Copenhagen Capacity har assisteret. I 2014 sikrede Copenhagen 
Capacitys investeringsfremmeindsats 789 job i udenlandske virksomheder i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland (kontraktmål: 700 job). Copenhagen Capacity nærmer sig således rekordåret 2012 (828 job) efter et dyk i 
2013. De 789 job er skabt i 33 udenlandske virksomheder (kontraktmål: 35), heraf 461 job ved at tiltrække 
virksomheder til de to regioner, mens de øvrige job er sikret i allerede etablerede, udenlandske virksomheder i 
regionerne. 97 pct. af de udenlandske virksomheder var tilfredse/meget tilfredse med Copenhagen Capacitys 
services (kontraktmål: 90 pct.). 
  
Copenhagen Capacitys talent-indsats sikrede 354 job til udenlandske talenter i hovedstadsregionen (kontraktmål: 
200). I øvrigt peger de udenlandske virksomheder på, at de vigtigste, ydre rammevilkår for deres valg af 
hovedstadsregionen som lokation er: god, trafikal infrastruktur, adgangen til det danske marked, høj livskvalitet og 
adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det vil sige rammer, som også prioriteres højt i den kommende regionale vækst- 
og udviklingsstrategi (ReVUS). 
  
Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden har Region Hovedstaden indgået nye tre-årige resultatkontrakter med 
både Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen 2015-2017. Fremover vil afrapporteringerne på 
kontrakterne fra de to organisationer blive fremlagt sammen og følge en ensartet retningslinje med vægt på de 
opnåede resultater i forhold til aftalte mål (key performance indicators). 
  

ÅRSRAPPORT 2014 FRA WONDERFUL COPENHAGEN 

Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden indgik Region Hovedstaden i 2013 en 1-årig 
resultatkontraktforlængelse med den regionale turismefremmeorganisation Wonderful Copenhagen for 2014 på 
41,05 mio. kr. (2013-priser). Wonderful Copenhagen har nu afrapporteret på resultatskabelsen i 2014. 
Afrapporteringen består af en afrapportering på resultatkontrakten mellem Region Hovedstaden og Wonderful 
Copenhagen for 2014, hvori de opstillede resultatmål gennemgås punkt for punkt (bilag 2) samt Wonderful 
Copenhagens årsberetning, der supplerer og udfolder afrapporteringens gennemgang af resultatmålene (bilag 3). 
  
Ifølge afrapporteringen var der 9 mio. overnatninger i 2014, hvilket sætter ny rekord for turismen i 
hovedstadsregionen. Det er en vækst på 6,5 pct. i forhold til året før. Helt konkret betyder det en fremgang på ca. 
560.000 overnatninger i forhold til 2013. Det var femte år i træk med vækst i overnatninger, i alt en vækst på 43 pct. i 
forhold til lavpunktet i 2009. 
  
I afrapporteringen fremgår det bl.a., at antallet af kongresser, som Wonderful Copenhagen sammen med branchen 
har vundet til afholdelse i hovedstaden, nåede op på 72 i 2014, hvilket er det højeste antal nogensinde (kontraktmål: 
45). Antallet af krydstogsgæster var 740.000 (kontaktmål: 846.000). Den manglende målopfyldelse skyldes bl.a. det 
høje norske prisniveau, som har afledt effekt på antallet af krydstogtpassager i København. I 2014 har Wonderful 
Copenhagen vundet fire store internationale sportsbegivenheder: VM for store kølbåde i 2016, VM i ishockey i 
2018, EM i håndbold i 2019 og EM fodbold i 2020 (kontraktmål: 2 vundne events årligt). Wonderful Copenhagens 
digitale platform, visitcopenhagen.com/dk repræsenterer et redaktionelt bredt udsnit af regionens oplevelsestilbud 
og har sammenlagt haft 2,7 mio. unikke sessioner og 10,6 mio. besøgende. Wonderful Copenhagen har i 2014 haft 
kontakt til og serviceret ca. 750 journalister, hvoraf 270 var individuelle journalistbesøg i København (kontraktmål: 
500 årligt). 
  
Efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden har Region Hovedstaden indgået nye tre-årige resultatkontrakter med 
både Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity for 2015-2017. Fremover vil afrapporteringerne på 



kontrakterne fra de to organisationer blive fremlagt sammen og følge en ensartet retningslinje med vægt på de 
opnåede resultater i forhold til aftalte mål (key performance indicators). 
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