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Referat fra Vækstforums møde den 14. marts 2017 
 

 
 
1. Velkomst v /Sophie Hæstorp Andersen 
 
Regionsrådsformanden bød velkommen. 
  
 
2. Oplæg – Kommende investeringer i Københavns Lufthave A/S 
 
Henrik Peter Jørgensen, underdirektør i Københavns Lufthavne A/S, holdt 
oplæg om de planlagte investeringer i udbygningen af Københavns Luft-
havn og processen herfor samt om ruteudviklingsprojektet Copenhagen 
Connected, som Vækstforum bl.a. understøtter. 
 
Bilag 
- Præsentation af udbygningen af Københavns Lufthavn, v. Henrik Peter 
Jørgensen. 
 
 
3. Drøftelsessag – Turismeudviklingen i Greater Copenhagen 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

 Drøftede den fremadrettede turismeudvikling i Greater Copenhagen, 
herunder: 

 Prioritering af turismen som et vigtigt væksterhverv. 
 Ambitionen for turismeudviklingen i Greater Copenhagen. 
 Videreudvikling af turisme-erhvervsfremmesystemet (organise-

ring og investeringer). 

Claus Bjørn Billehøj, centerdirektør i Center for Regional Udvikling, Regi-
on Hovedstaden, holdt oplæg om turismeudviklingen i Greater Copenha-
gen og gav sit bud på, hvordan en ændret organisering og fælles strate-
gisk ramme og retning for investeringer kan styrke den fremtidige turisme-
udvikling. 

 
Bemærkninger 
Der var generel opbakning til at arbejde videre med en fælles strategisk 
ramme for turismeudviklingen i Greater Copenhagen, men det blev under-
streget, at det er vigtigt at bibeholde den lokale produktudvikling. Der blev 
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efterlyst et sted til drøftelse af udfordringer ved en vækst i turismen, fx in-
frastruktur og manglen på kvalificeret arbejdskraft. Herudover var der en 
mere generel drøftelse af, hvilken turisme, vi ønsker, og hvordan man ba-
lancere ønsket om vækst i erhvervet samtidig med et ønske om at bevare 
en autenticitet og ikke blive en ’overrendt’ destination. 
 
Bemærkninger blev taget til efterretning og vil indgå i det videre arbejde. 
 
Bilag  
- Præsentation af turismeudviklingen i Greater Copenhagen, v. Claus Bil-
lehøj 

 
 

4. Beslutningssag – Forslag til styrket Vækstforum 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 

 godkendte at: 

 Strategiske drøftelser af emner med betydning for væksten i 
hovedstadsområdet opprioriteres. 

 Medlemmernes viden og kompetencer søges bragt mere i spil 
både op til og under møderne. 

 Der arbejdes videre med en formel samarbejdsaftale med 
Vækstforum Sjælland.  

 Medlemmerne inddrages i forbindelse med en mindre evalue-
ring af Vækstforum arbejde. 

Bemærkninger 
Der var stor opbakning til at arbejde videre og implementere forslagene. 
Det blev særligt understreget, at det er vigtigt at styrke det strategiske 
samarbejde med Vækstforum Sjælland, og godt at inddrage medlemmer-
ne i forhold til evalueringen af Vækstforum. I forlængelse heraf blev styr-
ken ved at have de fire strategiske væksttemaer som gennemgående for 
Vækstforums arbejde fremhævet. Eneste forbehold var i forhold til at af-
holde en konference om projektresultater, idet det på nuværende tids-
punkt kan vise sig svært at fremvise resultater.  
 
 

5. Drøftelsessag – Resultater fra vækstbarometret 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 
 

 Tog orienteringen om resultater af vækstbarometrets 4. runde til 
efterretning. 

 Drøftede konkrete resultater af vækstbarometret, og hvordan 
de kan anvendes mere strategisk i den erhvervspolitiske dagsor-
den. 
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Anne Sofie Fogtmann, AC og Karen Nielsen, IT-Branchen holdt oplæg om 
kompetencebehovet inden for digitalisering og automatisering. De præ-
senterede udfordringerne på området og gav bl.a. fire løsningsforslag på 
regionens mangel på digitale kompetencer.   
 
Bemærkninger 
Mulighed for at samtænke analyser på området blev drøftet. Det blev 
præciseret, at der allerede skeles til, hvilke analyser andre organisationer 
gennemfører, men vækstbarometret bruges også strategisk til at fremme 
dagsordener, som er vigtige for Region Hovedstaden. En oplevelse af 
mismatch i forhold til de resultater, som RAR Hovedstadens analyser og 
vækstbarometret viser, kan skyldes dels måden, der spørges på, og at 
vækstbarometrets spørgsmål i højere grad er fremadrettede (fx i forhold til 
forventninger).  
 
Det blev besluttet, at samtænkning af analyser bl.a. skal drøftes med RAR 
på mødet mellem formandskaberne i RAR Hovedstaden og Vækstforum 
Hovedstaden den 31. maj 2017. 
 
Bilag 
- Præsentation vedr. kompetencebehov for digitalisering og automati- 
sering, v. Anne Sofie Fogtmann og Karen Nielsen. 
 
Rapporten ”En treenighed – der gør en forskel – indspil til en ny vækst-
dagsorden” udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med Cevea for 
LO, FTF og Akademikerne kan ses via dette link.  
 
 

6. Beslutningssag – Bevillinger inklusion og erhvervsuddannelser 
 
De to indstillinger blev behandlet separat.  
 
1. The Extra Mile. Ansøger Kirkens Korshær 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforrum: 
 

 Indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilliges 1.792.490 kr. af 
EU’s socialfondsmidler. 

 
Bemærkninger 
Der blev præciseret, at det er Kirkens Korshær, der er aktør og driver pro-
jektet sammen med deres korps af frivillige. Herudover blev det præcise-
ret, at de job, der skabes i projektet, er job, der forventes at gøre deltager-
ne selvforsørgende.   
 
 
 
 
 
 

http://www.ac.dk/media/642097/160617_en-treenighed-indspil-til-en-ny-vaekstdagsorden.pdf
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2. FUEL. Ansøger Frederikssunds Kommune 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 
 

 Indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9.377.112 kr. af 
EU's socialfondsmidler. 

 Indstillede til regionsrådet, at der bevilges 3.750.845 kr. af de re-
gionale erhvervsudviklingsmidler. 

 Indstillede at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at godken-
de en endelig ansøgning, hvor budgettet er reduceret med 20 % i 
forhold til det oprindelig ansøgte, uden at projektets resultat- og 
effektmål ændres væsentligt. 

 
Bemærkninger 
Flere medlemmer bemærkede, at projektet har et meget stort budget, hvil-
ket også er årsagen til, at det er indstillet til tilsagn under forudsætning af 
en reduktion af budgettet på 20 % uden at det ændrer på projektets aktivi-
teter og resultater. Herudover blev det præciseret, at projektet både koor-
dineres med regionens UU-indsats (Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning) og er samtænkt med et igangværende LO-projekt, hvor indsatserne 
rettes mod folkeskolens 6.-7. klasser, mens dette projekt retter sig mod 9.-
10. kl., samt elever der allerede er påbegyndt en erhvervsuddannelse. 
 
Det blev præciseret, at sekretariatet altid følger op på eventuelle spørgs-
mål eller bemærkninger om forbedringspunkter fra rådgivningsgruppen. 
 
Bilag 
- Præsentation af projektansøgninger, v. Christian Bruhn Rieper. 
 
 

7. Beslutningssag – Mål- og resultatplan 2017 for Danish Design 

Society 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum: 
 

 Godkendte mål- og resultatplan 2017 samt effektkæder for Design 
Society, herunder for de tre datterselskaber Dansk Design Center, 
Danish Fashion Institute og Index. 

 
Bemærkninger 
Det blev præciseret, at der i forhold til branding naturligvis sker en koordi-
nering med og involvering af Wonderful Copenhagen. 
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8. Beslutningssag – Studietur med Vækstforum Sjælland den 28. 

april 2017 

 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

 Godkendte det foreløbige program for studieturen. 
 
 
Bemærkninger 
Ingen 

 

 

9. Formandsmeddelelser 
Den seneste effektmåling af strukturfondsprojekterne for perioden 2010-
2012 blev drøftet. Det blev understreget, at rammerne for EU’s struktur-
fonde var anderledes i forrige vækstforumperiode, og at de igangsatte pro-
jekter i Region Hovedstaden i høj grad havde fokus på kompetenceudvik-
ling og institutionsopbygning, hvorfor resultaterne er relativt begrænsede i 
forhold til at vise jobskabelse.  
 
Danske Regioners rapport ”Kort om effekter af Vækstforums investeringer 
2011-2015” kan ses via dette link. 
 
 

10. Bordet rundt 

Formanden gjorde status på Greater Copenhagen-arbejdet. Skåne har nu 

formandskabet, og regionsrådsformanden er næstformand sammen med 

Niels Hörup, formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød Kommune. 

Der arbejdes med tre fokuspunkter i 2017: 1) Trafikcharter, 2) Grænsehin-

dringer og 3) Samarbejde med erhvervslivet, hvor et eksempel på en ind-

sats er afprøvning og erfaringer med en digital markedsføringsplatform, 

der med stor succes er afprøvet på spilindustrien og nu skal afprøves på 

grøn teknologi virksomheder. Der afholdes visionsseminar i Hamborg den 

16.-17. maj 2017. 
 
 
Mødedeltagere  
 
Medlemmer 

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

 Abbas Razvi, regionsrådsmedlem (B) - Region Hovedstaden  

 Anders Matthiessen, indehaver af Anders Matthiessen Aps - Håndværksrådet 

 Anne Sofie Fogtmann, chefkonsulent, Akademikerne - FTF og Akademikerne  

 Christian Grønnemark, formand, HK Hovedstaden - LO  

 Dorte Meldgaard, borgmester (C), Hillerød Kommune - KKR Hovedstaden 

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

http://www.regioner.dk/media/3622/effekter-af-vaekstforuminvesteringer-2011-2015-2-udgave.pdf
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 Lone Bille Schjødt, direktør, Danske Bank - Finansrådet, Forsikring & Pension, Re-
alkreditrådet og Realkreditforeningen  

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

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

 Thyge Enevoldsen, rådmand (Ø), Frederiksberg Kommune - KKR Hovedstaden  
 
 
 
Observatører  

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

 John Westhausen, 3F - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden 

 Lars Gaardhøj, formand for Erhvervs- og Vækstudvalget (A) – Region Hovedstaden 

 Nina Crone, direktør, Crone Film – Producentforeningen  

 Ole Sorang, marketingsdirektør Radisson Blu – HORESTA 

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

 
Afbud 
 
Medlemmer 

 Christina Thorholm, byrådsmedlem (B), Hillerød Kommune - KKR Hovedstaden 

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

 Frank Jensen, overborgmester (S) Københavns Kommune - KKR Hovedstaden 

 Ida Sofie Jensen, koncernchef - Lægemiddelindustriforeningen (LIF) 

 Jørgen Simonsen, direktør, Nordtag A/S – Danske Arkitektvirksomheder, TEKNIQ 
og Dansk Byggeri  

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

 Peter Schelde, administrerende direktør, Comwell - DE (Dansk Erhverv)  

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

 
Observatører 

 Sander Jakobsen, direktør, Kopenhagen Fur - Landbrug & Fødevarer 

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

 Søren Kühlwein Kristiansen, direktør Hotel- og Restaurantskolen - Danske Er-
hvervsskoler. 

 


