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Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 
kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup 
 
1. Velkomst ved formanden 
Idet formanden var syg, bød Allan Agerholm velkommen og forestod ledelsen af mødet.  

 
2. Introduktion til Siemens ved Steen Nørby Nielsen 
Steen Nørby Nielsen gav en kort introduktion til Siemens 
 
Plancherne fra oplægget kan hentes på www.regionh.dk/vaekstforum 
 
3. Tema: Den kommende EU-strukturfondsperiode (2014-2020) 
Oplæg v/ Regionalchef Preben Gregersen – Erhvervsstyrelsen 
 
Plancherne fra oplægget kan hentes på www.regionh.dk/vaekstforum 
 
Vækstforums medlemmer havde en række spørgsmål og bemærkninger, som 
Erhvervsstyrelsen bringer med i det videre arbejde med strukturfondsprogrammeringen. 
 
4. Regional vækstpartnerskabsaftale – regional vækstdagsorden 
Det var indstillet,  
• at Vækstforum drøfter og godkender de overordnede budskaber og indspil til 

vækstpartnerskabsaftale 2013 
• at Vækstforums parter inviteres til at bidrage med indspil til 

vækstpartnerskabsaftalen og dialogen med vækstteams 
• at Vækstforum bemyndiger formandskabet til at indgå i forhandlinger med 

regeringen ud fra de foreslåede temaer og mærkesager samt dagens drøftelse 
• at Vækstforum drøfter, hvordan arbejdet med en Fokuseret Vækstdagsorden bliver 

bredt forankret i hele regionen og involverer alle Vækstforums organisationer. 
 
Vækstforum havde en række bemærkninger til materialet og det videre arbejde: 
• Der er ønske om at betydningen af forskellige styrkepositioner kvantificeres, så det 

er mere tydeligt, hvorfor man eksempelvis skulle satse på cleantech. 
• Vigtigt at have fokus på tiltrækning af talent. 
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• Vigtigt at dialogen med regeringens vækstteams følges op af indsatser i de 
regionale væksfora.  

• Der er behov for at, det bliver tydeligere og mere præcist, hvad Vækstforum vil 
bringe ind i forhandlingerne og partnerskabsaftalen.  

• At Vækstforum i forhold til den nye aftale – har et stærkt fokus på skabelse af nye 
arbejdspladser 

 
Indstillingen blev tiltrådt, idet det derudover blev besluttet: 
• at Vækstforumsekretariatet på baggrund af dagens drøftelse og input fra parterne 

udarbejder et mere præcist og skarpt vinklet forhandlingsindspil, som sammen med 
regeringens kommende udspil til partnerskabsaftale sendes i høring hos 
Vækstforum inden de egentlige partnerskabsforhandlinger mellem regeringen og 
vækstforumformandskabet afholdes i slutningen af april/maj. 

 
5. 1-årig forlængelse af tilskud og resultatkontrakt for Wonderful Copenhagen og 

Copenhagen Capacity 
Det var indstillet,  

• at Vækstforum Hovedstaden indstiller til regionsrådet, at basistilskud forlænges med 
1 år, således at tilskud i 2014 vil udgøre hhv. 41,05 mio. kr. til Wonderful 
Copenhagen og 26,3 mio. kr. til Copenhagen Capacity (2013-priser), 

•  at de nuværende, 3-årige resultatkontrakter forlænges med 1 år med udgangspunkt 
i de nuværende resultatmål, og 

• at der i efteråret 2013 igangsættes en samlet ekstern evaluering af Wonderful 
Copenhagen og Copenhagen Capacity. 

 
Vækstforum havde en række bemærkninger: 
• Udviklingen af et tættere samarbejde mellem organisationerne kan godt udvikles 

allerede i 2014.  
• Kommunerne oplever, at der er for mange aktører. Dette er også udtrykt i KKR’s 

indspil til dagens punkt 4 på dagsordenen. 
• På den anden side skal det anerkendes, at organisationerne udfører et godt og 

vigtigt arbejde. Derfor blev der advaret mod at kaste organisationerne ud i for stor 
usikkerhed. 

 
Vækstforumsekretariatet uddybede: 
• at man vurderede at det ville binde erhvervsfremmearbejdet i regionen for meget 

hvis man allerede nu indgik 3-årige aftaler med de to organisationer, 
• at det er en overdrivelse, at der ikke er samarbejde mellem organisationerne i 

dag. Der er i dag et tæt og godt samarbejde mellem de to organisationer, og 
ligeledes ud i regionen med andre parter. Og dette er også en del af kravene i de 
eksisterende resultatkontrakter.  

 
Indstillingen blev tiltrådt, idet det dog blev besluttet at starte evalueringen allerede i 
foråret 2013. 
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Allan Agerholm erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Steen 
Nørby Nielsen ledte mødet under dette punkt. 
 
6. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU 

Socialfond 
 
6.1.  Digitale kompetencer i byggeriet (EU-midler)  
Det var indstillet,  
• At Vækstforum indstiller ansøgningen til støtte. Dog således, at det samlede budget 

nedskrives med 0,3 mio. kr. og det ansøgte tilskud med 0,15 mio. kr. 
 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
6.2.   Forprojekt til Region Hovedstadens Iværksætterprogram (EU-midler)  
Det var indstillet,  
• at Vækstforum indstiller projektet til tilsagn til Erhvervsstyrelsen 
• at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 1,6 mio. kr. af de 

regionale erhvervsfremmemidler. 
 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Niels Borre erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 
6.3. Innotech - Interaktiv Mediecenter Aps (EU-midler) 
Det var indstillet,  
• at Vækstforum indstiller projektet til afslag til Erhvervsstyrelsen. 
 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
6.4. Iværksætter med innovation og vækst – i kombination (EU-midler)  
Det var indstillet,  
• at Vækstforum indstiller projektet til afslag til Erhvervsstyrelsen. 
 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
6.5. Viden som vækstmotor (EU-midler) 
Det var indstillet,  
• at Vækstforum indstiller projektet til ”kan støttes” til Erhvervsstyrelsen og at 

projektet sættes på venteliste. 
 
Vækstforum havde en række bemærkninger ansøgningen: 
• Projektet har et godt formål, idet de små og mellemstore virksomheder har en 

udfordring.  
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• Men det er vigtigt, at der er fokus på den direkte hjælp og rådgivning til 
virksomhederne frem for at afholde en række brede konferencer. 

• Endelig er det vigtigt, at der kan udledes en målbar effekt hos de deltagende 
virksomheder.   

 
Indstillingen blev herefter tiltrådt, idet Vækstforumsekretariatet går i dialog med ansøger 
på baggrund af bemærkningerne.  
 
Niels Aksel Nielsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 
6.6. MORE (Massachusetts – Öresund Life Science Excellence) 
Det var indstillet,  

• at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at 5,44 mio. kr. af de regionale 
erhvervsfremmemidler bevilliges til projektet More (Massachusetts Öresund Life 
Science Excellence) under forudsætning af medfinansiering fra øvrige regionale 
parter og private virksomheder. 

 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
6.7.  DOLL – Danish Outdoor Lightning Lab (Green Lab) 
Det var indstillet,  
• at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges i alt 3,47 mio. kr. af de 

regionale erhvervsfremmemidler i alt fordelt over to år i perioden 2013-2015 til 
projektet Danish Outdoor Lightning Lab under forudsætning af medfinansiering fra 
øvrige parter.  

 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Niels Aksel Nielsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 
6.8.  Welcome Copenhagen 
Det var indstillet,  
• at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges i alt 2,1 mio. kr. af de 

regionale erhvervsfremmemidler til pilotprojektet Welcome.dk. Medfinansieringen 
sker under forudsætning af, at projektet finder bidrag fra de øvrige parter, herunder 
uddannelsesinstitutioner mv.  

 
Vækstforumsekretariatet præciserede, at de medfinansierende parter ikke kun ville være 
HORESTA men også de øvrige overenskomstpartnere i branchen.  
 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Allan Agerholm erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Steen 
Nørby Nielsen ledte mødet under dette punkt. 
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6.9  Mad Symposium 2013 
Det var indstillet,  
• at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges i alt 0,5 mio. kr. af de 

regionale erhvervsfremmemidler i 2013 til MAD Symposium 2013 under 
forudsætning af medfinansieringen fra øvrige parter, herunder Københavns 
Kommune og staten.  

 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
7. Status EU Regionalfond og EU Socialfond 
Vækstforum tog orienteringen om disponerede og resterende strukturfondsmidler til 
efterretning.  
 
8.    World Water Forum 2018 
Det var indstillet,  

• at Vækstforum bakker op om en dansk ansøgning om værtskab for World Water 
Forum 2018 

• at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at det vil se positivt på en 
medfinansiering fra de regionale erhvervsfremmemidler på op til 6 mio. kr. til et 
eventuelt dansk værtskab for World Water Forum 2018. Midlerne vil i givet fald 
komme til udmøntning i 2015-2018. En medfinansiering vil være betinget af, at 
der er en fornuftig business case for arrangementet, at Danmark tildeles 
værtskabet, og at de øvrige offentlige og private parter også bidrager med 
finansiering. 

Indstillingen blev tiltrådt. 
 
9. Meddelelser 
 
 Orientering om effektmålingssystem for Vækstforums erhvervsfremmeprojekter 
 Det videre arbejde med RUP-Handlingsplan på erhvervsområdet  
 Etablering af regional filmfond 
 Udbud vedrørende nye innovationsnetværk 

 
10. Evt. 
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Fra Vækstforum deltog 
- Administrerende direktør Allan L. Agerholm, Crowne Plaza Copenhagen Towers 
- Regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersen, Region Hovedstaden 
- Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune 
- Borgmester Søren Rasmussen, Lyngby-Tårbæk Kommune 
- Borgmester Erik Lund, Allerød Kommune (deltog i pkt. 1-5) 
- Byrådsmedlem Henrik Brade Johansen, Lyngby-Tårbæk Kommune 
- Prorektor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet  
- Divisionsdirektør Steen Nørby Nielsen, Siemens A/S  
- Koncernchef, Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen 
- Direktør Benny Riise Johansen, Benny Johansen og sønner 
- Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet  
- Professor Peter Møllgaard, Copenhagen Business School 
- 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) 
- Direktør Birgitte Hass, FDC (observatør) (deltog i pkt. 1-5) 
- Afdelingsformand John Westhausen, Beskæftigelsesrådet for Hovedstaden & Sjælland 
(observatør) 
- Direktør Randi Brinckmann Wiencke, Professionshøjskolen Metropol (observatør) 
(deltog i pkt. 1-5) 
 
Afbud 
- Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden 
- Regionsrådsmedlem Ole Søbæk, Region Hovedstaden 
- Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune 
- Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune 
- Administrerende direktør Anette Saust Estø, Fleye Aps 
- Privatdirektør Bente Nielsen, Danske Bank A/S  
- Adm. direktør Astrid Simonsen Joos, Creuna Copenhagen (observatør)  
- Chefkonsulent Käthe Munk Ryom, AC - Akademikernes Centralorganisation  
  (observatør) 
 
Fra sekretariatet deltog:  
- Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden 
- Stabsdirektør Joost Nielsen, Region Hovedstaden 
- Udviklingschef Henrik Madsen, Region Hovedstaden 


