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Referat fra Vækstforum Hovedstadens møde den 21. november 2018
1.

Velkomst
Formand for Vækstforum Sophie Hæstorp Andersen bød velkommen til
det fjerde og sidste møde i Vækstforum Hovedstaden.
Formanden gjorde kort status og udtrykte stolthed over resultaterne gennem tiden og over den række af strategiske partnerskaber og succesrige
projekter, der er skabt.
Formanden orienterede Vækstforum om, at der var yderligere midler til rådighed, da der var tilbageløbet midler fra en vækstforumbevilling fra 2011.
Det blev besluttet, at de skulle indgå i den samlede fordeling af bevillinger
under punkt 5 og punkt 6.
Mødet blev holdt på Comwell Holte. Peter Schelde, adm. dir. for Comwell,
præsenterede hotelkæden og planerne for udvidelse i bl.a. Nordhavn.
Bilag: Oplæg v. Peter Schelde

2.

Orienteringssag: Status på erhvervsfremme
Formanden orienterede om den seneste udvikling indenfor erhvervsfremmesystemet. Lovforslaget forventes vedtaget medio december 2018.
Fremtiden for Greater Copenhagen forventes afklaret ved ekstraordinært
bestyrelsesmødemøde den 23. november.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

tog orienteringen om status på erhvervsfremmeeftersyn til efterretning

Dato:
28. november 2018

3.

Oplæg v. kontorchef for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse,
Søren Asp Mikkelsen
Søren Asp Mikkelsen præsenterede det nye setup for den fremtidige erhvervsfremmebestyrelse. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventes
at råde over ca. 345 mio. kr. årligt i nationale erhvervsudviklingsmidler og
400 mio. kr. fra EU’s Strukturfonde for resten af perioden frem til 2020,
men i sidste afhænger det af, hvor meget regionerne overfører af uforbrugte EU-midler.
2019 bliver et overgangsår, hvor de eksisterende regionale strategier
samles. Der arbejdes på en ny decentral erhvervsfremmestrategi, som forventes at gælde fra 2020.
Bilag: Oplæg v. Søren Asp-Mikkelsen
Bemærkninger
Erhvervsstyrelsen blev opfordret til at se på Landbrugsministeriets erfaringer i forhold til etablering af en digital platform. Der var spørgsmål til, om
man ville basere den forestående klyngeforenkling på andre kriterier end
rent geografiske. Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der fremover skal tage stilling til klyngeforenklingen, og til, hvordan man vil understøtte den konsolidering, der allerede har været i gang i fx hovedstadsregionen, hvor man har fusioneret klynger inden for grænseoverskridende
samarbejde, turisme og cleantech.
Der blev udtrykt bekymring for det nye system, og at indsatserne risikerer
at falde mellem to stole.

4.

Orienteringssag – Den regionale udviklingsstrategi RUS v. Diana Arsovic Nielsen
Direktør i Center for Regional Udvikling, Diana Arsovic Nielsen, præsenterede overvejelserne om den regionale udviklingsstrategi. Regionen arbejder videre med visionen fra ReVUS om at være en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og vækst. RUS’en vil blive udarbejdet som et
kort visionspapir og suppleres af en handlingsplan, der sendes i høring i
foråret 2019.
Bilag: Oplæg v. Diana Arsovic Nielsen
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Bemærkninger
Vækstforum betegnede det nye setup som et paradigmeskift. I den nye erhvervsfremmebestyrelse vil kun få af de nuværende vækstforummedlemmer være repræsenteret, men man ønskede fortsat at lobbye for at få indflydelse.
Jonas Bjørn Jensen og Thomas Damkjær Petersen forlod mødet.

5.

Beslutningssag: Bevillinger – åben ansøgningsrunde
Sekretariatet præsenterede indledningsvis alle bevillingssager, inkl. bevillingssagen i punkt 6 (AI-resultatkontrakt), og redegjorde for den anbefalede prioritering. Herefter blev hver bevilling drøftet særskilt. Det blev besluttet at fordele de 1,873 mio. kr. til positivt indstillede bevillingssager.
Ad. 1. Greater Copenhagen Connected – forlængelse
Sophie Hæstorp Andersen blev erklæret inhabil og forlod mødet. Peter
Schelde overtog mødeledelsen.
Indstillingen blev godkendt (dog stemte 2 imod), idet Vækstforum Hovedstaden
•

gav afslag på ansøgningen

Bemærkninger
Projektets vigtighed og lufthavnens store betydning for hovedstadsregionen blev understreget. Det blev dog vurderet, at projektet har så stor strategisk betydning, at det også vil stå sig stærkt i forhold til nye erhvervsfremmebestyrelse. Wonderful Copenhagen har desuden ved en administrativ forlængelse sikret sig midler frem til primo 2020.
Ad 2. Tourism + CultureLab
Sophie Hæstorp Andersen blev erklæret inhabil og forblev uden for døren.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen.

Ad 3. Copenhagen Healthtech Solutions (CHS) - forlængelse
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Marianne Thellersen, DTU, Kim Brinckmann, KU, og Louise Seest, CBS,
blev erklæret inhabile og forlod mødelokalet.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen.

Ad 4. Time – Teknologi, Innovation, Miljø og Energi
Marianne Thellersen, DTU, blev erklæret inhabil og forblev uden for døren.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 20.650.000 kr. af
EU’s regionalfondsmidler

Ad 5. CPH-FOOD 2
Marianne Thellersen, DTU, og Kim Brinckmann, KU, blev erklæret inhabile
og forlod mødelokalet.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 3.750.000 kr. af
EU’s regionalfondsmidler

Ad 6. Datacity
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen

Ad 7. Fuldautomatiseret likviditetsplatform til styrket vækst for danske SMV’er
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen
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Ad 8. MoodStories
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen

Ad 9. Retirement City
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen

Bemærkninger
Ansøgningen blev anbefalet at afsøge enten satspuljen eller Realdanias
midler.
Ad 10. Woodwater
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen

Bemærkninger
• Ansøger blev anbefalet at tage kontakt til CLEAN for at få videre
rådgivning.
Ad 11. Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering
Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune, blev erklæret inhabil og forlod mødelokalet.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•
•
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 12.705.414 kr. af EU’s
regionalfondsmidler,
over for regionsrådet anbefalede, at der bevilges 2.777.562 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler
bemyndigede sekretariatet til at godkende en revideret ansøgning, der
tager højde for et justeret budget

Efter dialog med Væksthus Hovedstadsregionen blev der indstillet et mindre beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler end ansøgt. Det betyder, at de går fra 40 til 35 deltagende virksomheder.
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Ad 12. Cirkulære værdikæder
Marianne Thellersen, DTU, og Peter Kaas Hammer, Kemp & Lauritzen,
blev erklæret inhabile og forlod mødelokalet.
Indstillingen blev godkendt, dog med en opjustering i forhold til de regionale erhvervsudviklingsmidler, idet Vækstforum
•
•
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 14.466.731 kr. af
EU’s regionalfondsmidler
over for regionsrådet anbefalede, at 1.500.000 kr. af de ca. 1,9
mio. kr. i tilbageløbsmidler blev tildelt Cirkulære værdikæder
bemyndigede sekretariatet til at godkende en revideret ansøgning,
der tager højde for et justeret budget

Bemærkninger
Sekretariatet anbefalede, at en del af de ekstra erhvervsudviklingsmidler
kunne tildeles dette projekt. Efter dialog med Gate 21 var vurderingen, at
de SMV’er, der er målgruppen i projektet, har vanskeligt ved at stille med
deltagerbetaling. Et vækstforummedlem bekræftede erfaringerne fra et lignende projekt Bæredygtig Bundlinje [som Gate 21 er projektleder på], at
der var et behov for en opsøgende indsats, da mange SMV’er ikke selv
kan overskue et sådant tilbud.
Ad 13. HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram – forlængelse
Thyge Enevoldsen og Jørgen Suhr, hhv. Frederiksberg og Hillerød Kommune, blev erklæret inhabile og forlod mødelokalet.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 2.984.955 kr. af
EU’s socialfondsmidler

Ad 14. Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV’er
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Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune, og Anders Mathiessen,
SMVDanmark, blev erklæret inhabile. Thyge Enevoldsen forblev uden for
døren og Anders Mathiessen forlod mødelokalet.
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•
•
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 7.004.025 kr. af EU's
socialfondsmidler
over for regionsrådet anbefalede, at der bevilges 1.400.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler
bemyndigede sekretariatet til at godkende en revideret ansøgning, der
tager højde for et justeret budget.
Efter dialog med Væksthus Hovedstadsregionen er der indstillet et mindre beløb af de regionale midler end ansøgt. Ansøger kompenserer ved
at justere på deltagerfinansieringen. Det forventes ikke at påvirke aktiviteterne i projektet.

Ad 15. – Do it Moving
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•

gav afslag på ansøgningen

Ad 16. Unge med kant
Indstillingen blev godkendt, dog med en mindre nedjustering i forhold til de
regionale erhvervsudviklingsmidler, idet Vækstforum
•
•
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 18.084.045 kr. af EU's
socialfondsmidler
over for regionsrådet anbefalede, at der bevilges et lidt lavere beløb
på 3.368.408 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
bemyndigede sekretariatet til at godkende en revideret ansøgning, der
tager højde for et justeret budget.

Bemærkninger
Projektet blev nedjusteret med 300.000 kr. i regional medfinansiering. Vurderingen var, at projektet kunne tåle en mindre medfinansiering.
Det blev drøftet, om den anvendte metode og tilgang til at nå de unge var
baseret på forskningsresultater, hvilket blev bekræftet ved at genbesøge
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ansøgningen. Samtidig bekræftede kommunerne, at de udsatte unge var
et reelt problem, og at der var behov for en særlig håndholdt indsats.
Ad 17. Step Up
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 10.207.525 kr. af EU's
socialfondsmidler
over for regionsrådet anbefalede, at der bevilges 750.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler

Ad 18. KOMPAS
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
•
•
•

indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 1.834.000 kr. kr. af
EU's socialfondsmidler
over for regionsrådet anbefalede, at der bevilges 366.800 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler
bemyndigede sekretariatet til at godkende en revideret ansøgning, der
tager højde for et justeret budget.
Efter dialog med ansøger blev der indstillet et mindre beløb fra de regionale midler end ansøgt. Ansøger justerer i første omgang egenbetalingen, men vil parallelt søge om øget finansiering fra eksterne parter. Det
forventes ikke at påvirke aktiviteterne i projektet.
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Bemærkninger
Der blev stillet spørgsmålstegn ved værdien af at der inden for kort tid er
blevet godkendt to projekter inden for samme branche [”Fremtidens maritime håndværker” blev godkendt på mødet den 18. juni 2018], og om
målgruppen ikke var den samme i begge projekter. Den maritime branche ligger inden for ReVUS-rammen i forhold til mangel på kompetent
arbejdskraft, og målgruppen er forskellig i de to projekter.
Bilag: Bevillinger

Beslutningssag – 1-årig resultatkontrakt vedr. AI-iværksætterindsats

6.

Marianne Thellersen, DTU, Morten Buchwald og Sophie Hæstorp Andersen fra Region Hovedstaden blev erklæret inhabile og forlod mødelokalet.
Peter Schelde overtog mødeledelsen.
Indstillingen blev godkendt, dog med en opjustering i forhold til de regionale erhvervsudviklingsmidler, idet Vækstforum
•

•

over for regionsrådet anbefalede, at der bevilges 2.800.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler til at videreføre AI-Iværksætterindsatsen
over for regionsrådet anbefalede, at der bevilges yderligere 700.000
kr. De ekstra midler stammer fra de resterende tilbageløbsmidler samt
fra nedjustering af projektet ”Unge med kant”, så den samlede indstilling er 3.500.000 kr. som ansøgt.

Vækstforum godkendte indstillingen med én stemme imod.
Bemærkninger
Det blev bemærket, at DTU har mulighed for at finde midler andre steder
fra. Der var generelt opbakning til projektet, og det blev understreget, at
projektet havde belyst, hvilke elementer der var skåret væk, og at det ikke
burde reduceres yderligere.

7.

Orienteringssag: Oversigt over Vækstforums projektportefølje
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum
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•

8.

tog orienteringen om Vækstforum Hovedstadens projektportefølje
til efterretning.

Formandsmeddelelser
Formanden orienterede om status på RAR-aftalen. Der er fortsat behov
for særlige indsatser, der kan bidrage til, at virksomhederne får mere arbejdskraft. RAR og Region Hovedstaden har hver igangsat en række indsatser for at imødekomme disse udfordringer.

9.

Bordet rundt
Poul Erik Rasmussen præsenterede sin guide til IT-løsninger og uddelte
en brochure.
Formanden takkede for det gode samarbejde. Vækstforum kvitterede tilbage og beklagede, at der ikke længere er et forum som dette at mødes i.
Regionen vil fremover invitere til samarbejde om RUS.
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Deltagere
• Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (A) - Region Hovedstaden
• Anders Matthiessen, indehaver af Anders Matthiessen Aps – SMVDanmark
• Christina Louise Dahl Christiansen, områdedirektør, Danske Bank Erhverv,
Realkredit Danmark - Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditrådet
og Realkreditforeningen
• Ida Sofie Jensen, koncernchef - Lægemiddelindustriforeningen (LIF)
• Jonas Bjørn Jensen, medlem af Borgerrepræsentationen (A) – Københavns
Kommune – KKR Hovedstaden (forlod mødet efter sag nr. 4)
• Jørgen Suhr, byrådsmedlem Hillerød Kommune (B) – KKR Hovedstaden
• Louise Seest, direktør for CBS Erhverv - Copenhagen Business School
(CBS) - uddannelses- og vidensinstitutionerne
• Karsten Längerich (V), borgmester, Allerød Kommune – KKR Hovedstaden
• Kim Brinckmann, vicedirektør, Københavns Universitet - uddannelses- og vidensinstitutionerne
• Marianne Thellersen, koncerndirektør DTU – uddannelses- og vidensinstitutionerne
• Morten Buchwald (LA), 2. suppleant, regionsrådet – Region Hovedstaden
• Niels-Ulrik Amdal, dir. Public Affairs, Pfizer – DA og DI
• Peter Kaas Hammer, adm. direktør Kemp & Lauritzen (A/S – Danske Arkitektvirksomheder, TEKNIQ og Dansk Byggeri
• Peter Schelde, administrerende direktør, Comwell - Dansk Erhverv
• Thomas Damkjær Petersen, formand IDA – lønmodtagerorganisationerne
(forlod mødet efter sag nr. 4)
• Thyge Enevoldsen, rådmand (Ø), Frederiksberg Kommune - KKR Hovedstaden.
Observatører
• Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget (A) –
Region Hovedstaden
• Ole Sorang, nordisk marketingdirektør Radisson Hotel Group – HORESTA
• Poul Erik Rasmussen, adm. direktør Flex Professional Consultants – ITbranchen.
• Randi Brinkmann, dekan Københavns Professionshøjskole - KEA, Københavns Professionshøjskole, Copenhagen Business Academy
Afbud
Medlemmer
• Christian Grønnemark, formand, HK Hovedstaden - LO
• Erik Lund (C)– byrådsmedlem Allerød Kommune – Region Hovedstaden
• Eva Rindom – adm. direktør Atkins Danmark – DI
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•
•

Jørgen Johansen, byrådsmedlem (C), Allerød Kommune – KKR Hovedstaden
Steffen Jensen, borgmester (A), Halsnæs Kommune – KKR Hovedstaden

Observatører
• John Westhausen – afdelingsformand 3F - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden
• Nina Crone, direktør, Crone Film – Producentforeningen
• Ole Heinager, adm. direktør NEXT – Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
• Sander Jakobsen, direktør, Kopenhagen Fur - Landbrug & Fødevarer
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