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Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden  

2014-2017 

 

1. Vækstforums rolle 

De regionale vækstfora blev introduceret i forbindelse med kommunalreformen i 

2006 og etableringen af regionerne. De regionale vækstfora er helt centrale part-

nerskabsorganer for udvikling og udmøntning af den regionale erhvervspolitik i 

Danmark. Og i evalueringen af kommunalreformen i 2012-13 blev de også frem-

hævet som en positiv nyskabelse, der havde løftet det regionale samspil om er-

hvervspolitikken.  

 

Vækstforaene har til opgave, at: 

 Formulere den regionale erhvervspolitik bl.a. gennem den nye regionale 

vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) 

 at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og  

 inden for den fastlagte strategi, at udvikle og afgive indstilling om medfi-

nansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter (dels EU-struktur-

fondsmidler, dels regionale erhvervsfremmemidler).  

 

2. Vækstforum Hovedstadens rolle i Hovedstadsregionen og samspillet med 

regionsrådet. 

Vækstforum Hovedstaden får således  væsentlig indflydelse på rammevilkårene 

for væksten. Styrken ved Vækstforum Hovedstaden er, at det samler de centrale 

aktører fra regionens erhvervsliv, kommuner, videninstitutioner og arbejdstagere.  

 

Vækstforum har indstillingsret til regionens erhvervsfremmemidler og EU’s struk-

turfondsmidler. I regionens budget 2014 er der afsat 129 mio. kr. til erhvervs-

fremme (heraf er 68 mio. kr. disponeret til Wonderful Copenhagen og Copenhagen 

Capacity). Staten har ikke besluttet den endelige fordeling af EU-midlerne, men de 

forventes at udgøre ca. 50 mio. kr. om året.   

 

For Vækstforum Hovedstaden bliver den helt centrale opgave i 2014, at udvikle 

den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) i tæt samarbejde med re-

gionsrådet. Vækstforum skal udarbejde de bidrag, der omhandler de erhvervs- og 

vækstrettede dele.  

 

På grundlag af den nye REVUS er det hensigten i den reviderede lov om erhvervs-

fremme og regional udvikling, at der skal være et langt tættere samspil mellem re-
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gionsråd og vækstforum. Dette sikres bl.a. gennem Erhvervs- og Vækstudvalget, 

som forventes at blive en tæt dialogpartner for Vækstforum og det underudvalg, 

hvor Vækstforums indstillinger om bevillinger behandles første gang af regionen. 

 

3. Lovgrundlaget for sammensætningen af Vækstforum hovedstaden 

Regionsrådet har ansvaret for at nedsætte et nyt Vækstforum for Region Hoved-

staden (Vækstforum Hovedstaden) efter kommune- og regionsvalget i 2013. Sam-

mensætningen af Vækstforum Hovedstaden følger Lov om erhvervsfremme og re-

gional udvikling. Herudover skal indstillingsproceduren følge Ligestillingsloven. 

Det betyder, at indstillingsberettigede organisationer både skal indstille en mand 

og en kvinde. 

 

Lov om erhvervsfremme og regionaludvikling er under revision, men ændringerne 

som er kendte, forventes vedtaget af Folketinget i februar 2014. I forhold til sam-

mensætningen af Vækstforum er den eneste ændring, at lønmodtagersiden tildeles 

et ekstra medlem i de regionale vækstfora. Det sker med henblik på at styrke den 

regionale indsats for erhverv, uddannelse og beskæftigelse yderligere. Et nyt 

Vækstforum Hovedstaden vil således bestå af 21 medlemmer fra 2014. 

 

De 21 medlemmer skal lovmæssigt sammensættes således, at: 

 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ 

 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regio-

nen (heraf 1 repræsentant fra regionens yderområder – dette er dog ikke 

aktuelt i Region Hovedstaden, idet kun Bornholm, som har sit eget Vækst-

forum, er officielt yderområde).    

 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorga-

nisationer udvalgt af regionsrådet 

 3 medlemmer fra viden og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrå-

dets initiativ 

 3 medlemmer som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodta-

gere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisati-

oner og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisati-

oner  

Bortset fra en observatør fra Beskæftigelsesregionen nævner lovgivningen ikke 

observatører, men flere Vækstfora herunder Vækstforum Hovedstaden har haft et 

antal yderligere observatører i tidligere perioder.  

4. Forslag til indstillingsberettigede organisationer  

Regionsrådet har udpeget sine egne 3 medlemmer til Vækstforum på konstitueren-

de møde i december 2013. 

 Sophie Hæstorp Andersen 

 Abbas Razvi 

 Uafklaret 

De 6 kommunale medlemmer ventes udpeget ved Kommunekontaktråd Hovedsta-

dens konstitueringsmøde den 29. januar 2014.  
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De 6 erhvervsorganisations-medlemmer udpeges efter indstilling fra erhvervsor-

ganisationer udvalgt af Regionsrådet. Ifølge loven skal de 5 medlemmer være 

blandt de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer til Danmarks Vækstråd. 

Den 6. indstillingsberettigede organisation kan regionen vælge blandt repræsentan-

ter for erhverv af særlig stor betydning for den regionale erhvervsudvikling. 

 

Følgende organisationer er indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd: Dansk 

Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Byggesektoren (efter fælles indstilling 

fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder), Finanssektoren (ef-

ter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt 

Realkreditforeningen), Landbrug & Fødevarer.  

 

Administrationen foreslår, at følgende organisationer får indstillingsret til disse 5 

pladser: 

 Dansk Industri 

 Dansk Erhverv 

 Håndværkstrådet 

 Byggesektoren (efter indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Ar-

kitektvirksomheder) 

 Finanssektoren (efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pen-

sion, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen) 

 

Disse 5 sektorer har stor betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen i 

Hovedstadsregionen. Hvorimod landbrug- og fødevareerhvervet har en noget min-

dre betydning i Hovedstadsregionen sammenlignet med resten af landet. 

 

Som repræsentant for erhverv af særlig stor betydning for den regionale erhvervs-

udvikling foreslår administrationen: 

 

 Lægemiddelindustriforeningen 

 

Lægemiddelindustriforeningen indstilles som repræsentant for Hovedstadsregio-

nen og Danmarks stærkeste og mest internationale klynge – Life Science-klyngen. 

Danmarks væsentligste medicinalvirksomheder er lokaliseret i regionen, og den 

offentlige og private sundhedsforskning er den stærkeste i Norden.  

 

Udpegning af medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne: Tre medlem-

mer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeges på regionsrådets initiativ.  

 

Det indstilles, at Regionsrådet udpeger repræsentanter fra de tre universiteter (en-

ten en rektor, prorektor eller direktør): 

 Københavns Universitet 

 Danmarks Tekniske Universitet 

 Copenhagen Business School 

De tre universiteter er væsentlige vækstdrivere for regionen, bl.a. som regionens 

nok vigtigste omdrejningspunkter for udvikling af innovative løsninger, der kan 

bringes til markedet, skabt i samspil med erhvervslivet og de offentlige aktører. De 
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er også blandt landets største og internationalt mest anerkendte inden for deres 

forskningsområder. 

For at sikre at også andre uddannelsesniveauer repræsenteres i Vækstforum Ho-

vedstaden har administrationen indstillet, at både de mellemlange videregående 

uddannelser og erhvervsskolerne tildeles en observatørpost. Se nedenfor. 

Blandt arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer foreslår administrationen, at 

følgende bliver indstillingsberettigede. 

 Dansk Arbejdsgiverforening (DA) – den samlende nationale arbejdsgiver-

organisation, som også er repræsenteret i Danmarks Vækstråd 

 LO – landets største arbejdstagerorganisation, som også er repræsenteret i 

Danmarks Vækstråd 

 Akademikernes Centralorganisation (AC) og FTF i forening (AC/FTF) – 

har hidtil haft en fælles observatørpost i Vækstforum Hovedstaden, og de 

to organisationer repræsenterer de markante arbejdstagere på hhv. det aka-

demiske og funktionærarbejdsmarkedet.  

5. Udpegning af Observatører 

Vækstforum har i den forgående perioder haft 7 observatører fra både erhvervsliv, 

uddannelsesinstitutioner og lønmodtagerorganisationer. Dels fra starten, dels hen-

over tiden er observatører blevet inviteret med, da man har vurderet, at Hoved-

stadsregionen er så stor og varieret en region erhvervsmæssigt, at 20 medlemmer 

ikke kunne dække tilstrækkeligt bredt.  

 

Derudover har observatørerne bidraget positivt til Vækstforum Hovedstadens ar-

bejde, og derfor indstilles det, at ordningen videreføres.  

 

Det fremgår af loven, at 

 Beskæftigelsesrådet for Hovedstaden og Sjælland, skal tilbydes en obser-

vatørplads. 

Det foreslås derudover, at følgende bliver indstillingsberettigede til en observatør-

post: 

 IT-branchen 

 Producentforeningen 

 Landbrug & Fødevarer 

 Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation (HO-

RESTA) 

 Repræsentant fra de mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner 

(Professionshøjskolerne UCC og Metropol, Københavns Erhvervsakademi 

samt Copenhagen Business Academy). 

 Repræsentant fra erhvervsskolerne 

IT-branchen er en væsentlig sektor, med stor betydning på tværs af andre sektorer i 

regionen, fx regionens finanssektor og Life Science klyngen. 
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Producentforeningen foreslås som repræsentant for de stærke kreative erhverv i 

regionen, herunder filmbranchen, computerspil-branchen, der bl.a. har været ken-

detegnet som en dynamo for nye virksomheder. 

 

Landbrug & Fødevarer er en organisation, der repræsenterer enkelte stærke virk-

somheder i regionen, der også har international konkurrenceevne, fx inden for in-

grediens- og pelsindustrierne. Hertil kommer, at der er en stærk fødevareforskning 

i regionen.  

  

Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation (HORESTA) 

repræsenterer et bredt udsnit af regionens virksomheder inden for turisme – én af 

regionens stærkeste erhvervsområder af international betydning. Derudover er 

branchen en vigtig kilde til arbejdspladser på tværs af uddannelsesniveauer. 

 

Professionshøjskolerne UCC og Metropol, Københavns Erhvervsakademi samt 

Copenhagen Business Academy repræsenterer uddannelser, der har stor betydning 

for konkurrenceevnen i regionens erhvervsliv. Samtidig bidrager de med andre 

perspektiver end de tre universiteter, der er indstillet som stemmeberettigede med-

lemmer i Vækstforum Hovedstaden. 

 

Som ny observatør foreslås en repræsentant for erhvervsskolerne. Erhvervsskole-

området er et nationalt satsningsområde og af stor betydning for kompetenceløft af 

regionens arbejdsstyrke. Hertil kommer, at en betydelig del af Socialfondsmidlerne 

i den nye strukturfondsperiode (2014-2020) er allokeret til erhvervsskoleområdet.  


