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REFERAT 

 
 
 
 
 
 
 
Referat fra Vækstforums møde den 24. august 2015 
 
 
1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Ho-

vedstaden 
 
 

2. Beslutningssag - Vedtagelse af den regionale vækst og udviklings-
strategi (ReVUS) 

 
Formanden introducerede til drøftelsen af ReVUS.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

- anbefalede regionsrådet at vedtage den reviderede regionale 
vækst- og udviklingsstrategi med de foreslåede ændringer. 

 
Bemærkninger: 
Der var generelt stor opbakning til ReVUS, hvor der især var stor tilfreds-
hed med valg af de strategiske væksttemaer og rammevilkår. Der var lige-
ledes opbakning til processen for udarbejdelse og særligt, at der nu kom-
mer handling bag ordene i form af 10 konkrete initiativer.  
 
Kommunernes ejerskab til de 10 initiativer blev fremhævet, og enkelte 
medlemmer gav på mødet tilsagn om at medfinansiere og gå ind i initiati-
verne. Der var samtidig opbakning til at fortsætte den nye måde at udvikle 
initiativer på, hvor kommuner og andre regionale aktører inddrager hinan-
den fra begyndelsen, og sammen udvikler fælles strategiske projekter. 
 
Halsnæs Kommune, som er tovholder for initiativet ’Efterspørgselstyret ef-
teruddannelse for voksne’, tilbød at give en status på arbejdet med initiati-
vet til et kommende vækstforummøde.  

 
 

3. Beslutningssag – Udvælgelseskriterier for strukturfondsmidler og 
regionale erhvervsudviklingsmidler  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum  



 

- godkendte udvælgelseskriterier for udmøntning af strukturfonds-
midler og regionale erhvervsudviklingsmidler. 

 
Bemærkninger: 
Sekretariatet vil have fokus på at formidle kriterierne til potentielle ansøge-
re, bl.a. på vækstforums hjemmeside og i relevant ansøgningsmateriale.  

 
4. Beslutningssag – Indgåelse af resultatkontrakt for Danish Design 

Society 
 
Sekretariatet omdelte en justeret mødesag (bilag 1), som tydeliggør, at 
Vækstforum Hovedstadens investeringer skal gå til aktiviteter i Region 
Hovedstaden. 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum:  

- godkendte resultatkontrakten for Danish Design Society. 
- indstillede til regionsrådet, at der bevilges 5 mio. kr. årligt i perio-
den 2015-2017 til Danish Design Society, i alt 15 mio. kr. regionale 
erhvervsudviklingsmidler fra budgetterne for 2015, 2016 og 2017 
under forudsætning af, at de primære aktiviteter kommer til at ligge 
i hovedstadsregionen. 
- indstillede til regionsrådet, at centerdirektør Claus Bjørn Billehøj, 
Center for Regional Udvikling, udpeges som Region Hovedsta-
dens repræsentant i bestyrelsen for Danish Design Society.  

 
Bemærkninger: 
Vækstforum konstaterede, at resultatkontrakten ikke opfylder Vækstfo-
rums sædvanlige krav om klare resultat- og effektmål for nye initiativer. 
Vækstforum ønsker, at den regionale bevilling leverer klare resultater med 
effekt på jobskabelse og med bred forankring i erhvervslivet (opgjort som 
høj grad af privat medfinansiering (gearing)).  
 
Herudover understregede Vækstforum behovet for en bred definition af 
’design’, som kan rumme større dele af det strategiske væksttema ’kreativ 
vækst’ fra ReVUS. 
 
Som opfølgning herpå retter sekretariatet henvendelse til partnerskabet 
med henblik på at involvere bestyrelsen og endelig Vækstforum tættere i 
formuleringen af klare årlige resultatmål for 2016-2017. Det er et centralt 
element for fremtidig medfinansiering, at kommende forhandlinger om år-
lige resultatmål for partnerskabet resulterer i klare resultatmål, som 
Vækstforum orienteres om. 
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5. Beslutningssag – Mødeplan 2016 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

- godkendte mødedatoer for 2016. 
 
Bemærkninger: 
Sekretariatet udsender mødeindkaldelser i outlook. 

 
 
6. Orienteringssag – Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 

2020 
 
Formand for Erhvervs- og Vækstudvalget, Lars Gaardhøj (S), holdt oplæg 
om forslaget til program for ’ Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem 
mod 2020’ (bilag 2). 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

- drøftede perspektiverne ved et kvalitetsløft af erhvervsuddannel-
serne. 
- tog orienteringen til efterretning.  

 
Bemærkninger: 
Der var stor opbakning til EUD- programmet, og flere meldte sig på banen 
til det videre arbejde med udrulningen. Hillerød Kommune ønskede ek-
sempelvis at blive involveret i rundbordssamtalerne. 

 
Det blev fremhævet, at regionen tager et godt initiativ ved at samle inte-
ressenterne, men at det er afgørende, at skolerne er med i udviklingsar-
bejdet. 
 
Der var særligt interesse i udfordringerne med lav prestige, vejledning, de 
unges kendskab til virkeligheden i virksomhederne og efterspørgselssty-
ring af regional praktikpladsgaranti, så garantien relateres til regionens 
vækstområder. 
 
 

7. Orienteringssag – Status på forbruget af strukturfondsmidler 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

- tog orienteringen om status over forbruget af strukturfondsmidler 
til efterretning. 

 
Bemærkninger: 
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Vækstforum bakkede op om en mere målrettet indsats i forhold til ansøg-
ninger til Socialfonden omkring ”social inklusion via uddannelse og be-
skæftigelse”, såfremt ansøgningsfristen den 24. august 2015 ikke resulte-
rer i nye initiativer på området. 
 
 

8. Orienteringssag – Status på Greater Copenhagen  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

- tog orienteringen til efterretning. 
 
Bemærkninger: 
Der var stor opbakning til Greater Copenhagen-samarbejdet og Vækstfo-
rum ønskede at høre mere om den store opgave, som ligger i kommunika-
tion og branding af Greater Copenhagen.  
 
 

9. Orienteringssag – Muligheder for opgørelse af besøgstal mv. af stør-
re events  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

- tog orienteringen om afdækning fra arbejdsgruppen til efterret-
ning herunder: 

- At effektvurderingsværktøjet baseret på vejledningen ”Tu-
rismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og er-
hvervsbegivenheder” anvendes ved bedømmelse af støt-
teansøgninger til begivenheder, hvor der forventes betyde-
lige turismeøkonomiske effekter. 
- At der for nuværende ikke tages initiativ til nye særskilte 
målinger af besøgende under modeugens forskellige akti-
viteter, men at der efter etableringen af Danish Design So-
ciety udarbejdes relevante effektmål for aktiviteter knyttet 
til afholdelse af Copenhagen Fashion Week. 

 
Bemærkninger: 
Ingen bemærkninger. 
 
 

10. Formandsmeddelelser  
 
Formanden opfordrede til deltagelse i ESS-studietur og fortalte om 2 nye 
publikationer fra hhv. Greater Copenhagen-samarbejdet og fra det regio-
nale vækstbarometer. 
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11. Bordet rundt 

-  
 
  

12. Eventuelt 
-  
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DELTAGERE 
 
• Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand (S), Region Hovedstaden 

(Formand for Vækstforum)  
• Abbas Razvi, Regionsrådsmedlem (B), Region Hovedstaden  
• Anne Sofie Fogtmann, Chefkonsulent, Akademikerne - FTF og Akademiker-

ne  
• Christian Grønnemark, Formand, HK Hovedstaden, - LO  
• Dorte Meldgaard, Borgmester (C), Hillerød Kommune, - KKR Hovedstaden 
• Frank Jensen, Overborgmester (S) Københavns Kommune – KKR Hoved-

staden 
• Ida Sofie Jensen, Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (LIF)  
• Jørgen Simonsen, Direktør, Nordtag A/S – Danske Arkitektvirksomheder, 

TEKNIQ og Dansk Byggeri 
• Lone Bille Schjødt, Direktør, Danske Bank - Finansrådet, Forsikring & Pen-

sion, Realkreditrådet og Realkreditforeningen  
• Niels Axel Nielsen, Koncerndirektør for Erhverv og Myndigheder - Danmarks 

Tekniske Universitet (DTU) 
• Ole Bondo Christensen, Borgmester (S) Furesø Kommune - KKR Hoved-

staden  
• Peter Møllgaard, Professor – Copenhagen Business School (CBS)  
• Peter Terman Petersen, Adm. direktør, Gaia Solar A/S - DA (Dansk Ar-

bejdsgiverforening)  
• Steen Hasselriis, Borgmester (V), Halsnæs Kommune - KKR Hovedstaden  
• Susanne Høiberg, Adm. direktør, Høiberg A/S – DI (Dansk Industri)  
• Thomas Bjørnholm, Prorektor for forskning og innovation - Københavns Uni-

versitet (KU)  
• Thyge Enevoldsen, Rådmand (Ø), Frederiksberg Kommune - KKR Hoved-

staden  
 
Observatører  
• Karen Nielsen, Direktør og bestyrelsesmedlem bl.a. i Eksport Kredit Fonden 

(EKF) - IT-Branchen 
• Lars Gaardhøj, Formand for Erhvervs- og Vækstudvalget (A) – Region Ho-

vedstaden 
• Nina Crone, Direktør, Crone Film – Producentforeningen  
• Ole Sorang, Marketingsdirektør Radisson Blu – HORESTA 
• Randi Brinckmann, Direktør, Metropol - KEA, Metropol, Copenhagen Busi-

ness Academy, og Professionshøjskolerne UCC  
• Sander Jacobsen, Direktør, Kopenhagen Fur - Landbrug & Fødevarer  
• Søren Kühlwein Kristiansen, Direktør Hotel- og Restaurantskolen - Danske 

Erhvervsskoler  
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Afbud 
• Benny Riise Johansen, Indehaver af Benny Johansen & Sønner A/S, - 

Håndværksrådet  
• Christina Thorholm, Byrådsmedlem (B), Hillerød Kommune, - KKR Hoved-

staden  
• Heidi Wang, 1. stedfortræder til regionsrådet (I), Region Hovedstaden  
• Jens Mathiesen, Administrerende direktør, Scandic Hotels - Dansk Erhverv  
• John Westhausen - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland  
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