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Opfølgning på vækstpartnerskaber for 2015 Okt. 2015 

 
Forklaring af skema: 
”Indhold” er i hovedtræk uddrag fra partnerskabsaftalen. 
 
”Lead-partner” er ansvarlig for at understøtte fremdrift i initiativet og sikre koordination med de relevante aktører.  
 
”Status” indikerer, hvor langt initiativet er: Skal det fortsat udvikles, står det for at skulle igangsættes, initiativudviklingen er igangsat, initiativet er 
implementeret/gennemført) 

 
 

Fælles initiativer (for flere vækstfora) 

Initiativ  Indhold, herunder re-
sultatmål/målepæle i 
partnerskabsaftalen 

Lead partner Status (udvikles, igang-
sættes, igangsat, gen-
nemført) 
 

Trafiklys: 
Rød: Opgivet 
Gul: Forsinket 
Grøn: Kører plan-
mæssigt/ gennem-
ført. 

Deltagende 
ministerier 
og vækstfora 

Kontaktpersoner – cen-
tralt og regionalt 

Danmark som produktionsland 

Vækstprogram for små og 
mellemstore produktions-
virksomheder 

Vækstprogram for op til 1000 
små og mellemstore produkti-
onsvirksomheder i hele landet 
med fokus på vækstpotentialet i 
fx øget automatisering og digita-
lisering. 

ERST (EVM)  Igangsat 
Initiativ i Vækstpakke 2014.  
Der er indgået aftaler med alle 
vækstfora om et konkret program.  
Væksthus Midtjylland er operatør 
på programmet, der gennemføres i 
et samarbejde med de øvrige 
væksthuse. Programmet gennem-
føres i perioden 2016-2018. 

 
 
 
 
 

EVM 
Nordjylland (a) 
Midtjylland (a) 
Sjælland (a) 
Hovedstaden (d) 
Syddanmark (a) 
Bornholm 

ERST: Ulla Bartels ULLBAR@erst.dk 

Lone Rosen LONROS@erst.dk 

Vækstfora: 
Syddanmark: Bjørn Bøg 
bsgb@rsyd.dk, 2920 1752 
Sjælland: Maj-Britt Jensen 
mbj@regionsjaelland.dk 
Nordjylland: Lone Johansen 2530 
7547 lj@rn.dk 
Hovedstaden: VF-sekretariatet Su-
sanne Ulrich 3866 5585/4012 2394 
susanne.ulrich@regionh.dk 
Midtjylland: Bent Mikkelsen – 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
Bornholm: Lisbeth Fuglsang lis-
beth.fuglsang@brk.dk 5692 1307 
 

Team Vækst Danmark Intensivt sparrings- og accelera-
torforløb. 150 virksomheder til-
bydes et intensivt sparrings- og 

Syddansk 
Vækstforum 

Der igangsættes et sparrings-
acceleratorforløb under navnet 
Team Vækst Danmark. 

 EVM m.fl 
Midtjylland (b) 
Sjælland (b) 

Vækstfora:  
Syddanmark: Susanne Gren Svend-
sen sgs@rsyd.dk, 2920 2009 

mailto:ULLBAR@erst.dk
mailto:LONROS@erst.dk
mailto:bsgb@rsyd.dk
mailto:lj@rn.dk
mailto:susanne.ulrich@regionh.dk
mailto:lisbeth.fuglsang@brk.dk
mailto:lisbeth.fuglsang@brk.dk
mailto:sgs@rsyd.dk


2 
 

acceleratorforløb. 
 
Parterne drøfter vækstforas 
gap-analyse, der skal analysere 
om der er mangel på risikovillig 
lånekapital. 

og Vækstfo-
rum Sjælland  
 
 

 
Efter aftale har Region Sjælland og 
Region Syddanmark gennemført en 
annoncering for at finde en til-
sagnsmodtager, der kan hjemtage 
EU-finansiering og bringe operatør-
opgaverne i forbindelse med Team 
Vækst Danmark i udbud. Der er 
modtaget én afsøgning i hver af de 
to regioner. Ansøgningerne be-
handles i vækstforaene i løbet af 
december 2015. Det forventes, at 
opgaven med etablering og drift af 
elitetræningscentrene kan bringes i 
EU-udbud i starten af 2016. 

Nordjylland (b) 
Hovedstaden (e) 
Syddanmark (b) 

Sjælland: Per Anders Foss 
paf@regionsjaelland.dk 
Nordjylland: Andy Jensen 2941 0843 
andy.jensen@rn.dk 
Hovedstaden: Sekretariatet Mads 
Young 3866 5558/2545 0382 
mads.young.christensen@regionh.d
k 
Midtjylland: Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
 
ERST: Lone Rosen LONROS@erst.dk 

Ulla Bartels ULLBAR@erst.dk 

Træningsforløb for medar-
bejdere i produktionser-
hverv mhp. at øge ressour-
ceeffektiviteten i virksom-
hederne. 

Udvikling af grundlag for træ-
ningsforløb for medarbejdere i 
produktionserhverv med henblik 
på ressourceeffektiv produkti-
on., der skal øge beskæftigelse 
og værdiskabelse i virksomhe-
derne. 

ERST (EVM)   Igangsat 

Initiativ i Vækstpakke 2014. Er-
hvervsstyrelsen har i august 2015 
indgået kontrakt med Tietgensko-
len Odense Business College, der 
sammen med en bred partnerkreds 
bestående af skoler, rådgivere, vi-
deninstitutioner og arbejdsmarke-
dets parter står bag det landsdæk-
kende projekt, ’Compress’. Projek-
tet er bevilget EU-medfinansiering 
på 15 mio. kr. Compress skal give 
virksomheder et grønt kompeten-
celøft. Målet er, at 100 SMV’er – 
primært produktionsvirksomheder 
- skal øge konkurrenceevnen gen-
nem mere grøn og ressourceeffek-
tiv produktion og derved skabe 50 
jobs. 

 EVM, UVM, MIM 
 
Nordjylland (c) 
Midtjylland (c) 
Sjælland (c) 
Hovedstaden (b) 
Syddanmark (c) 
Bornholm 
 

ERST: Lone ROSEN LONROS@erst.dk 

Helle Sjælland Andersen 
HESJAN@erst.dk 
 
EVM: Sine Olsson Heltberg 
SOL@evm.dk 
 
MIM: Line Bech libec@mst.dk 7254 

4162 

 UVM: Michael Rosenørn de la 
Motte 3392 5573 mi-
chael.rosenoern.de.la.motte@uvm.d
k 
 
Vækstfora: 
Syddanmark: Christian Brincker 
cbn@rsyd.dk, 2920 1902 
Sjælland: Finn Jalris 
fij@regionsjaelland.dk 
Nordjylland: Per Toppenberg 2244 
7030 pdt@rn.dk 
Hovedstaden: Klima og Ressourcer 
Camilla Lønborg 3866 5528/2056 
1247 Camilla.loenborg-
jensen@regionh.dk 
Midtjylland: Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
Bornholm:  Pia Sonne Jensen 
Pia.Sonne.Jensen@brk.dk 5692 1306 
 

mailto:paf@regionsjaelland.dk
mailto:andy.jensen@rn.dk
mailto:mads.young.christensen@regionh.dk
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mailto:Camilla.loenborg-jensen@regionh.dk
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Tættere samarbejde mellem 
vækstforum og Eksportrå-
det. 

Årlige møder og drøftelse af mu-
ligheder for at et tværregionalt 
internationaliseringsprogram. 

UM Der er etableret tværregionalt 

samarbejde med væksthusene, 

dels mere formelt for de tre Vest-

danske væksthuse, dels i praksis 

med Væksthus Hovedstaden og 

Væksthus Sjælland. 

 UM, EVM / ERST  
 
Nordjylland (d) 
Midtjylland (d) 
Sjælland (tillæg –e) 
Syddanmark (d) 

UM: Svend Roed Nielsen sve-
roe@um.dk, tel. 33 92 02 19 
 
Vækstfora: 
Syddanmark: Susanne Gren Svend-
sen sgs@rsyd.dk, 2920 2009 
Sjælland: Andreas Græsdal Zilcken 
azi@regionsjaelland.dk 
Nordjylland: Morten Lemvigh 2262 
3559 mol@rn.dk 
Midtjylland Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
 

Kvalificeret arbejdskraft 

Bedre rammer for en koor-
dineret virksomhedsrettet 
indsats. 

EVM, BM, UVM og UFM ned-
sætter en arbejdsgruppe, der i 
dialog med Vækstforum, VEU-
centre og de nye regionale ar-
bejdsmarkedsråd senest i for-
året 2015 udarbejder et beslut-
ningsgrundlag for at styrke sam-
arbejdet om den virksomheds-
rettede kompetenceindsats på 
tværs af områderne. Beslut-
ningsgrundlaget omfatter 1) fæl-
les analyser og kortlægning af 
arbejdsmarkedets kompetence-
behov 2) tilrettelæggelse af til-
bud på baggrund af virksomhe-
dernes behov. 3) videndeling 
blandt medarbejdere i de tre sy-
stemer og 4) afdækning af, om 
et fælles digitalt værktøj kan 
understøtte en koordineret kon-
takt til virksomhederne 

EVM   EVM – UVM – BM, 
UFM 
 
Nordjylland (p) 
Midtjylland (e) 
Sjælland (q) 
Bornholm 
Hovedstaden (l) 
Syddanmark (h) 

EVM: Ulla Lieberkind ul@evm.dk 

 Tobias Caspersen Panduro 
tpa@evm.dk, Asbjørn Henneberg 
Sørensen AHS@evm.dk,  Anna-Sofie 
Jacobsen asj@evm.dk 
 
ERST: Helle Holtsø HELHOL@erst.dk, 
Susanne Johansen SUSJOH@erst.dk 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen 
– jmlp@ufm.dk (koordinerende) Fra 
Uddannelsesstyrelsen Carsten Aabo 
caa@uds.dk 7231786 
BM: Liv Hansen lih@star.dk 
72142087 
 
UVM: Jens Krogstrup 
jens.krogstrup@uvm.dk  
 
Vækstfora:  
Syddanmark: Christian Brincker 
cbn@rsyd.dk, 
2920 1902 
Sjælland: Maj-Britt Jensen 
mbj@regionsjaelland.dk 
Nord: Nanna Skovrup 2272 5412 
nanna.skovrup@rn.dk 
Hovedstaden: V&K Carsten Krabbe  
carsten.krabbe@regionh.dk  
Midtjylland: Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
Bornholm: Allan Westh  Al-

mailto:sveroe@um.dk
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lan.Westh@brk.dk  56923840 

Initiativer, der kan styrke 
indsatsen for erhvervsrette-
de kompetencer i samspil 
med virksomhedernes be-
hov. / En fælles i Østdan-
mark 

Styrket samarbejde om kompe-
tenceløft til ufaglærte og faglær-
te – mellem vækstfora, VEU, 
AMU, VUC, erhvervsakademier 
etc. 
Samarbejde om at flere gen-
nemfører en erhvervsuddannel-
se. 
[Innovation i undervisning i de 
gymnasiale uddannelser] 

UVM Udvikles 

Arbejdet forsinket pga. valgudskri-
velsen. MBUL er pt. i dialog med 
regionerne mhp. fastlæggelse af 
program. Møde er planlagt til af-
holdelse i nov. 2015. 

 UVM, [UFM, BM]  
 
Nordjylland (q) 
Midtjylland (f + g) 
Sjælland (p) 
Hovedstaden (j) 
Bornholm 
Syddanmark (i) 

MBUL: Margrethe Nabe-Nielsen, 
manab2@uvm.dk, tlf. 33925393. 
 

BM: Ane Wraa Nielsen awr@star.dk 
72142081 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen 
– jmlp@ufm.dk  (koordinerende) Fra 
Uddannelsesstyrelsen Carsten Aabo 
caa@uds.dk 7231786 
Vækstfora: 
Syddanmark: Christian Brincker 
cbn@rsyd.dk, 2920 1902 
Sjælland: Maj-Britt Jensen 
mbj@regionsjaelland.dk,  
Nordjylland: Pia Rosenquist Kruse 
2337 1560 pia.kruse@rn.dk 
Hovedstaden: Carsten Krabbe car-
sten.krabbe@regionh.dk 
Midtjylland: Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
Bornholm: Bo Rosendal 

bo.rosendal@brk.dk 5692 1615 

Klima og energi 

Fremme virksomheders 
strategiske miljøarbejde og 
forebyggelse af affald. 

Miljøministeriet vil primo 2015 
invitere til en fælles drøftelse af 
muligheder for lokalt at styrke 
og understøtte virksomheders 
frivillige strategiske miljøarbejde 
for øget ressourceeffektivitet. 
Dette vil ske som et led i en 
kommende national strategi for 
affaldsforebyggelse. 
 
 

MFVM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igangsat. 
MIM har inviteret vækstforum 
Midtjylland og vækstforum Sjæl-
land til at deltage i følgegruppe for 
projekt om miljøledelse og ressour-
ceeffektivitet i små og mellemstore 
virksomheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MFVM 
 
Midtjylland (q) 
Sjælland (g) 

MFVM: Mikkel Stenbæk Hansen 
mshan@mst.dk 
 
Vækstfora:  
Sjælland: Simon Maul Hansen 
simah@regionsjaelland.dk 
Midtjylland: Annemette Digmann 
7841 1300 annemet-
te.digmann@ru.rm.dk 
 
 

Vækstforum Sjælland faciliterer 
en dialog med regionale aktører 
og virksomheder om, hvordan 

Vækstforum 
Sjælland 

Slagelse Kommune har afsat en 
grund til CLEANs innovationsplat-
form vedr. bæredygtig håndtering 

  Sjælland: Simon Maul Hansen 
simah@regionsjaelland.dk 
 

mailto:%20Allan.Westh@brk.dk
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mailto:mshan@mst.dk
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der opnås en mere ressourceef-
fektiv affaldshåndtering mv. 

af byggeaffald. Region Sjælland har 
den 21. maj givet tilsagn om at 
støtte projektet med 500.000 kr. 
Region Sjælland deltog ligeledes i 
Miljøstyrelsens Partnerskab for au-
tomatisk affaldssortering, der er 
under afslutning. I dette regi blev 
der den 27. januar afholdt dialog-
møde for interessenter i Østdan-
mark vedr. automatisk affaldssorte-
ringsanlæg. 

Styrket nationalt/regionalt 
samspil inden for bioøko-
nomi. 

Fødevareministeriet vil fra ef-
teråret 2014 gå i dialog med 
vækstfora om, hvordan bioøko-
nomien kan fremmes lokalt og 
regionalt. 

NAER 
(MFVM) 

Igangsat. 
Der er afholdt møde med regioner i 
december 2014, februar 2015 samt 
maj 2015. 
Der afholdes 3 møder i 2015 i for-
bindelse med møderne i Det Natio-
nale Bioøkonomipanel. 
Der udveksles erfaringer og viden-
deles. 

 MFVM (EVM, UFM, 
EKFM) 
 
Midtjylland (p) 
Sjælland (i) 

MFVM: NaturErhvervstyrelsen, Lasse 
Juul-Olsen, lasjuu@naturerhverv.dk, 
25 23 85 39 
 
EVM: Martin Madsen 
MMA@evm.dk / Kristian Søger Niel-
sen ksn@evm.dk 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen 
– jmlp@ufm.dk (koordinerende) Sty-
relsen for forskning og innovation 
Hans Henrik Lomholdt, hhl@fi.dk, 
7231 8427 og Elini Marinos Hagerup, 
emh@fi.dk, 7231 8291  
 
EKFM: Lars Martin Jensen, Energisty-
relsen lmj@ens.dk 3392 7519 
 
Vækstfora: 
Sjælland: Bjarne Rasmussen 
br@regionsjaelland.dk 
Midtjylland: Erik Sejersen 7841 1700  
erik.sejersen@ru.rm.dk 
 

Udviklingsprojekt om natio-
nalt vindprogram 

Indsats for at bevare Danmarks 
position som verdens førende 
vindnation. Handlingsplan for 
nationalt vindprogram er udvik-
let – primo 2015. 
Udvikling af frivillige standarder 
– i samarbejde med Dansk Stan-
dard. 

EVM Gennemført 
Vindmølleindustrien har som plan-
lagt primo 2015 udarbejdet pro-
jektbeskrivelse for et udviklingspro-
jekt vedr. frivillige standarder i 
vindmølleindustrien. Dette er sket i 
samarbejde med Dansk Standard. 
Der er efterfølgende, i samarbejde 
med Erhvervs- og Vækstministeriet, 
rejst finansiering til projektet fra 
Industriens Fond. 

 EVM - KEBMIN 
 
Midtjylland (n) 
Nordjylland (m) 
Syddanmark (f) 

EVM: Tobias Caspersen Panduro 
TPA@evm.dk /Kasper Bjørnlund 
Krogshave KKH@evm.dk 
 
KEBMIN: Pia Jensen, energistyrelsen 
pcj@ens.dk 3392 6808 
 
DS: Ulrik Jørstad Gade ujg@ds.dk 
 
Vækstfora: 
Syddanmark: Olav Sønderskov 
olav.soenderskov@rsyd.dk, 2920 
1088 

mailto:lasjuu@naturerhverv.dk
mailto:MMA@evm.dk
mailto:ksn@evm.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
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mailto:br@regionsjaelland.dk
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Nordjylland: Tommy T. Madsen 2256 
8464 ttm@rn.dk 
Midtjylland: Henrik Brask Petersen 
7841 1800 henrik.brask@ru.rm.dk 
 

State of the Art fjernvarme-
værker og geotermi. 

Indsats for fortsat udvikling af 
produktionsvirksomheder inden 
for fjernvarmeteknologi.  Mulig-
heder for tværregionalt samar-
bejde om international mar-
kedsføring af styrkepositioner 
på fjernvarmeområdet afdæk-
kes. 

Vækstfora 
Midt, Nord 
og Syd 

Igangsat. 
Juni-juli: Kortlægning af eksempler 
på State of the Art fjernvarmevær-
ker i forskellige regioner og inden-
for forskellige teknologier.  Afdæk-
ning af leverandører/virksomheder 
indenfor fjernvarmeteknologi og 
rådgivning i forskellige regioner. 
 
Oktober: Planlagt møde med Dansk 
Fjernvarme, CLEAN og de tre vest-
danske regioner for at afdække be-
hov og muligheder for en fælles 
indsats omkring videreudvikling af 
fjernvarmeværker, herunder mulig 
model for international markedsfø-
ring af State of the Art fjernvarme-
værker. Geotermi forventes ikke at 
indgå, da der er yderst begrænsede 
erfaringer med denne teknologi.  
 
Foråret 2016: Arbejdsgruppen for-
ventes at have et udkast til beslut-
ningsgrundlag klar. 

 EVM – EFKM- DS 
 
Midtjylland (o) 
Nordjylland (n) 

Vækstfora:  
Nordjylland: Per Toppenberg 2244 
7030 pdt@rn.dk 
Midtjylland: Henrik Brask Petersen 
7841 1800 henrik.brask@ru.rm.dk 
Sydjylland: Vita Jokumsen, 7663 
1247, vita.jokumsen@rsyd.dk 
 
EVM: Tobias Caspersen Panduro 
TPA@evm.dk /Malte Lisberg Jensen 
MAJ@evm.dk 
 
EFKM: Ole Odgaard, Energistyrelsen 
oo@ens.dk 3392 6859 
 
 
 
 

Turisme 

Udvikling af turismen  Parterne bidrager finansielt til 
de nationale udviklingsselskaber 
for turisme.  
 
 
 
 
 
 
 

EVM 
 
 
 
 
 
 
  

Gennemført. 
 
De tre udviklingsselskaber for hhv. 
Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk 
Storbyturisme og Dansk Erhvervs- 
og Mødeturisme er etableret. 

 EVM 
Hovedstaden (i) 
Nordjylland (j+k) 
Midtjylland (w) 
Sjælland (s) 
Syddanmark 

EVM: Maria Lyngå Madsen 
MLM@evm.dk 9133 7226 og Niels-
Henrik Larsen 9133 7238 
NLA@evm.dk   
 
Vækstfora: 
Syddanmark: Tue Larsen 
Tue.Larsen@rsyd.dk 2920 
1901Sjælland: Anette Moss 
anettm@regionsjaelland.dk  
Nordjylland: Carsten Mogensen 
4161 6390 cm@rn.dk 
Hovedstaden: V&K Carsten Krabbe 
3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 
Midtjylland: Erik Sejersen 7841 1700 
erik.sejersen@ru.rm.fk 
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mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
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Vækstforum Hovedstaden yder 
desuden fortsat et væsentligt 
bidrag til Wonderful Copenha-
gen. 

Vækstforum 
Hovedstaden 

Udvikles:  

Resultatkontrakt 2015-17 mellem 

Wonderful Copenhagen og Region 

Hovedstaden, som Vækstforum og 

Regionsrådet tiltrådte hhv. den 6. 

januar og 3. februar 2015, indehol-

der tilkøb af fire konkrete regionale 

strategiske turismeprojekter til 

gennemsnitligt 5,5 mio. årligt i pe-

rioden 2015-17. De fire projekter 

er:  

Regional og national satsning på 

kulturturisme (i alt 4,5 mio. kr. i 

2015-2017), serviceløft i turisme-

branchen (i alt 4,5 mio. kr. i 2015-

2017), kinasatsningen Chinavia (i alt 

6 mio. kr. i 2015-2017) og turisme-

udvikling Fehmern (i alt 1,6 mio. kr. 

i 2016-2017). Sidstnævnte er ud-

skudt grundet store forsinkelser i 

Fehmernforbindelsesprojektet. 

Igangsat: 

Derudover har Vækstforum Hoved-

staden og regionsrådet tidligere 

godkendt finansiering til tilkøb af 

regionale strategiske turismepro-

jekter, bl.a. udvikling af Copenha-

gen Card (i alt 0,8 mio. kr. i 2015), 

tiltrækning af flyruter, Copenhagen 

Connected (i alt 8 mio. kr. i 2015-

2016), kongresindsatsen, City of 

Congresses (i alt 3 mio. kr. i 2015-

2016) og det nye fælles nationale 

turismeinitiativ, MeetDK (i alt 1,1 

mio. kr. i 2015-2016). Samlet i alt 

  Hovedstaden: V&K Carsten Krabbe 
3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 
 

mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
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12,9 mio. kr. fordelt i årene 2015 og 

2016. 

Madoplevelser til turister Udnyttelse af viden fra regionale 
indsatser for bedre madoplevel-
ser for turister. 

 EVM Igangsat 

Markedsføringskonsortiet FOOD er 
projektleder for initiativet, der har 
modtaget midler fra EVM, MBBL 
samt FOOD.   I januar 2015 etable-
redes det nationale partnerskab for 
bedre madkvalitet med repræsen-
tanter fra EVM, Region Sjælland, 
Region Nordjylland, Region Midtjyl-
land, Region Syddanmark og Born-
holm.  Partnerskabet er gået videre 
med et samlende koncept: Local 
Cooking - en madkonkurrence for 
lokale restauranter, der alle delta-
ger med retter. Der gennemføres i 
dette regi tre konkrete projekter i 
2015 i Nordjylland, i Midtjylland og 
i Vestjylland.  
 

 EVM 
Midtjylland (v) 
Sjælland (r) 
Nordjylland (l) 
Bornholm (øget 
kvalitet i restaura-
tionsbranchen) 
Syddanmark (j) 

 
EVM: Nanna Nyholm NNY@evm.dk 
 
Vækstfora: 
Syddanmark: Tue Larsen 
Tue.Larsen@rsyd.dk 2920 
1901Sjælland: Thomas Aarup Larsen 
thala@regionsjaelland.dk  
Nordjylland: Anders Steensgaard 
Jensen 4084 5472  
Midtjylland: Erik Sejersen 7841 1700 
erik.sejersen@ru.rm.dk 

 

Bornholm: Janne Westerdahl  Janne 
Westerdahl@brk.dk 5692 1314 
 

Andet 

Styrket dansk-tysk samar-
bejde 

Indsats for at styrke vækst og 
erhvervsudvikling i grænseregi-
onen.  

EVM / SKM Gennemført.  
Opstartskonference afholdt d. 16. 
februar 2015 med fokus på udfor-
dringer.  
Ministererklæring udarbejdet ulti-
mo april 2015. 

 EVM, SKAT, BM, 

FM, UM  

 

Sjælland (n)  

Syddanmark (t) 

EVM: Malene Loftager Mundt 
MAM@evm.dk 
 
ERST: Niels Bjerring Hansen NIBJ-
HA@erst.dk /Jakob Gyldendorf Holt 
JAGYHA@erst.dk  
SKAT: Kontorchef Bente Bill,  
bente.bill@skat.dk, tlf. 7238 9903 

BM: Niels Højensgaard nih@star.dk  
 
FM: Anne Assenholm Hansen 
anash@fm.dk 5084 7027 
 
UM: Kim Vinthen, kimvin@um.dk, 
tel. 33 92 04 62 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen 
– jmlp@ufm.dk (koordinerende) Fra 
Styrelsen for forskning og Innovation 
Tina Rud Mogensen, trm@fi.dk, 
7231 8415 
 

mailto:NNY@evm.dk
mailto:Tue.Larsen@rsyd.dk
mailto:thala@regionsjaelland.dk
mailto:erik.sejersen@ru.rm.dk
mailto:%20Janne%20Westerdahl@brk.dk
mailto:%20Janne%20Westerdahl@brk.dk
mailto:MAM@evm.dk
mailto:NIBJHA@erst.dk
mailto:NIBJHA@erst.dk
mailto:JAGYHA@erst.dk
mailto:bente.bill@skat.dk
mailto:nih@star.dk
mailto:anash@fm.dk
mailto:kimvin@um.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:trm@fi.dk
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Vækstfora:  
Syddanmark: Marina V. Christensen 
marina.v.christensen@rsyd.dk, 2920 
1907 
Sjælland: Lisbeth Iversen 
live@regionsjaelland.dk 
 

Opfølgning på relevante de-
le af Hovedstadsstrategiens 
erhvervsrettede dele 

Parterne vil i 2015 igangsætte et 
samarbejde om at eksekvere re-
levante dele af hovedstadsstra-
tegien, fx udenlandsk arbejds-
kraft, fælles markedsføring af 
Copenhagen og ESS. Parterne vil 
igangsætte samarbejdet i for-
året 2015.  

ØIM/EVM/U
FM 

Opgivet. 
 
På grund af valget eksekveres der 
ikke særskilt på den tidligere rege-
rings hovedstadsstrategi. Flere af 
indsatserne fortsætter imidlertid. 
 
Vedr. ESS: Eksekveres som en del af 
den kommende ESS-strategi, som 
offentligøres 4. kvartal 2015.  

 ØIM, (EVM, UFM, 
BM, MBBL, TRM, 
FM, MIM) 
 
Hovedstaden (a) 
Sjælland (m) 

ØIM: Søren Stentoft Herping 
ssh@oim.dk 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen 
– jmlp@ufm.dk (koordinerende) Fra 
Styrelsen for Forskning og Innovati-
on, Morten Scharff msc@fi.dk, 7231 
8298 og Fredrik Melander 
frm@fi.dk, 7231 8315 
 
EVM: Lin Krarup LIK@evm.dk 
/Malene Loftager Mundt 
MAM@evm.dk 
 
Vækstfora: 
Sjælland: Per Anders Foss 
paf@regionsjaelland.dk 
Hovedstaden: V&K Carsten Krabbe 
3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 
 

Samarbejde om forbedring 
af bredbånds- og mobil-
dækningen  

Drøfte mulige løsningsmodeller 
for geografiske områder med 
særlige udfordringer inden for 
hhv. bredbånds- og mobildæk-
ning. 

ENS/ EFKM Igangsættes  

1. ENS har i 2. kvartal lanceret 
TjekDitNet.dk mhp. at regioner og 
kommuner kan få overblik over og 
udpege områder med mindre god 
bredbåndsdækning, hvor kommu-
ner og regioner ikke har kendskab 
til planer for udbygning af infra-
strukturen. Det forventes, at tjekdi-
tnet.dk opdateres i 4. kvartal, så 
det også bliver muligt at få overblik 
over mobildækningen. 
2. Pba. kortlægningen giver regio-
nerne en tilbagemelding og drøfter 
evt. mulige løsningsmodeller med 
ENS/EFKM i forhold til udvalgte 
områder (4 kvartal). 
 

 EVM, MBBL 
Sjælland (d)  
Hovedstaden (m) 
Syddanmark (u) 

ENS: Christina Juhl Nielsen 
cjn@ens.dk  
EFKM: Thor Iversen thoiv@efkm.dk 

Vækstfora: 

Syddanmark: Carsten Ulstrup car-

sten.ulstrup@rsyd.dk, 7663 1997 

Sjælland: Anne Christine Brehmer 

anb@regionsjaelland.dk  

Hovedstaden: V&K Carsten Krabbe 
3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 
 

Region Hovedstaden og ENS vil 
inden for rammerne af den 

ERST / EVM  Udvikles 
Kommunerne kan på baggrund af 

 Hovedstaden (m) ENS: Christina Juhl Nielsen 

cjn@ens.dk  

mailto:marina.v.christensen@rsyd.dk
mailto:live@regionsjaelland.dk
mailto:ssh@oim.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:msc@fi.dk
mailto:frm@fi.dk
mailto:LIK@evm.dk
mailto:MAM@evm.dk
mailto:paf@regionsjaelland.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:cjn@ens.dk
mailto:thoiv@efkm.dk
mailto:carsten.ulstrup@rsyd.dk
mailto:carsten.ulstrup@rsyd.dk
mailto:anb@regionsjaelland.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:cjn@ens.dk
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kommende hjemmel i teleloven 
undersøge og analyse, hvordan 
wifi kan bidrage til at fremme 
turismen i regionen. 
 

en ændring i Teleloven pr. 1. juli 
2015 stille gratis wifi til rådighed 
for turister i byrummet.  
 
Efter vedtagelsen af lovforslaget 
drøfter ENS/EFKM med Region Ho-
vedstadens Vækstforum mulighe-
derne for at anvende den nye 
hjemmel. ENS afventer henvendel-
se fra Region Hovedstaden. 

EFKM: Thor Iversen thoiv@efkm.dk  

 
 
Vækstforum:  
Hovedstaden: V&K Carsten Krabbe 
3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 

 

mailto:thoiv@efkm.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
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Vækstforum Hovedstaden 

Initiativ  Indhold Lead partner Resultatmål/milepæle Trafiklys: 
Rød: Opgivet 
Gul: Forsinket 
Grøn: Kører 
planmæssigt/ 
gennemført. 

Deltagen-
de mini-
sterier og 
vækstfora 

Kontaktpersoner – centralt 
og regionalt 

Copenhagensamarbejdet Regeringen bakker op om Co-
penhagen samarbejdet og vil 
indgå i samarbejde om relevante 
indsatser. 

Vækstforum  Igangsat 
 
The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee forventes etableret den 
1. januar 2016. Copenhagen-
sekretariatet vil kontakte relevante  
Ministerier for at etablere dialog 

om relevante snitflader. Vækstfo-

rum  

 

 EVM mf.l. 
Hovedstaden 
(a) 
[Sjælland er 
del af Copen-
hagen] 

Vækstforum: Hovedstaden :V&K Carsten 
Krabbe 3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 
  
EVM: Malene Loftager Mundt 
MAM@evm.dk /Lin Krarup LIK@evm.dk 
 

Drøftelse af kortlægning af er-
hvervsfremmesystemet i hoved-
stadsområdet og det øvrige 
Sjælland og afdække muligheder 
for at samarbejde fx om klare 
snitflader og styrket samarbejde 
mellem aktørerne. 

EVM (ERST) Forsinket/tilrettet. 
 
Det fremgår af regeringsgrundla-
get, at regeringen vil igangsætte et 
eftersyn af erhvervsfremmeindsat-
sen. 

 EVM, UFM 
 
Hovedstaden 
(a) 
[Sjælland er 
del af Copen-
hagen] 

EVM: Malene Loftager Mundt 
MAM@evm.dk / Lin Krarup LIK@evm.dk 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk (koordinerende) fra Styrel-
sen for Forskning og Innovation Adam 
Baden aba@fi.dk 7231 8298 og Fredrik 
Melander, frm@fi.dk 
 
Vækstforum:  
Hovedstaden: V&K Carsten Krabbe 3866 
5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 
Sjælland: Per Anders Foss 
paf@regionsjaelland.dk  

Opfølgning på relevante de-
le af Hovedstadsstrategiens 
erhvervsrettede dele 

Regeringen vil tage initiativ til, at 
der udarbejdes en national ESS-
strategi, der sætter pejlemærker 
for den fremtidige indsats og 
udvikling på området. Vækstfo-
rum Hovedstaden vil deltage i 
udarbejdelse. 

UFM 
 

Igangsat 

Strategiarbejdet er igangsat. Stra-
tegien forventes offentliggjort 4. 
kvartal 2015. 

 UFM 
(EVM v. OMR1 
deltager i 
overordnet 
strategigrup-
pe) 
Hovedstaden 
(a) 

UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk / Morten Scharff 
msc@fi.dk og Fredrik Melander, 
frm@fi.dk 
 
Vækstforum: 
Hovedstaden: Forskning og Innovation 
Jesper Allerup 3866 6929/2628 1637 
Jesper.Allerup@regionh.dk  

mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:MAM@evm.dk
mailto:LIK@evm.dk
mailto:MAM@evm.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:aba@fi.dk
mailto:frm@fi.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:paf@regionsjaelland.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:msc@fi.dk
mailto:frm@fi.dk
mailto:Jesper.Allerup@regionh.dk
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Sjælland: Per Anders Foss 
paf@regionsjaelland.dk  

Regeringen undersøger mulig-
hederne for en løsning, så ansat-
te ved ESS, der kommer fra lan-
de uden for EU/EØS, kan bosæt-
te sig i Danmark. 
 
 
 
Parterne vil generelt arbejde for 
at fremme bedre mulighed for 
mobilitet for alle typer af ar-
bejdskraft på tværs af Øresund 

UFM 
 
 
 
 
 
BM 

Igangsat. 
Forventes drøftet i ØU i november 
2015. 
 
 
 
 
 
Initiativet foreslås koblet sammen 
med ESS-arbejdet og er således op-
givet som et selvstændigt initiativ. 
 

 UFM, EVM BM: Kristine Svendsen, krs@bm.dk, 7220 
5066 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk (koordinerende) fra Styrel-
sen for Forskning og Innovation Morten 
Scharff msc@fi.dk, 7231 8298 og Fredrik 
Melander frm@fi.dk 
 
EVM: Malene Loftager Mundt 
MAM@evm.dk / Lin Krarup LIK@evm.dk 
 
Vækstforum: Hovedstaden: Forskning og 
Innovation Jesper Allerup 3866 
6929/2628 1637 je-
sper.allerup@regionh.dk  

Parterne vil samarbejde om at 
rekruttere og fastholde uden-
landske talenter inden for Dan-
marks erhvervsmæssige styrke-
områder.  

Vækstforum  Igangsat. 

Tiltrækning af udenlandsk talent er 
en del af resultatkontrakt mellem 
Copenhagen Capacity og Region 
Hovedstaden 2015-2017. 
Indsatsen styrkes yderligere af 
igangsat socialfondsprojekt ”Vækst 
gennem udenlandske højtuddan-
nede”. Partnere er Copenhagen 
Capacity (lead), International House 
Copenhagen, DI og universiteter 
(KU, CBS, DTU, AU og AAU). 
 
Implementeringen af den regionale 
talentstrategi (Make Copenhagen 
your Personal Business) er i fuld 
gang med omkring 30 deltagende 
organisationer og virksomheder. 
Der har været afholdt en halvdags 
workshop med Work in Denmark 
East for at sikre en koordineret ser-
vice til regionens virksomheder. 

 

 UFM, BM 
Hovedstaden 
(a) 

Vækstforum: Hovedstaden: V&K Carsten 
Krabbe 3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk (koordinerende) fra Ud-
dannelsesstyrelsen Sørine Mathilde 
Vesth Rasmussen smvr@uds.dk 7231 
8875 
 
BM: Kristine Svendsen, krs@bm.dk, 7220 
5066 
 
EVM: Helge Hjort Nielsen HHN@evm.dk 
 

”Smart City” Løbende fremme af samarbej-
det om at udvikle og anvende 
smart city teknologier.  
MBBL vil gå i dialog med vækst-
forum mfl. om rammen for en 

ERST 
 

I juni 2015 igangsatte det tidligere 
MBBL (nu ERST) sammen med 
UM  en Smart City vækstanalyse. 
 
Analysen forløber planmæssig og 

 ERST 
Hovedstaden 
(c ) 

ERST: Jeppe Fisker 3529 1267 jep-
fis@erst.dk 
 
Vækstforum: Klima og Ressourcer Pia Ni-
elsen 3866 5557/5127 4664 

mailto:paf@regionsjaelland.dk
mailto:krs@bm.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:msc@fi.dk
mailto:frm@fi.dk
mailto:MAM@evm.dk
mailto:LIK@evm.dk
mailto:jesper.allerup@regionh.dk
mailto:jesper.allerup@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:carsten.krabbe@regionh.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:smvr@uds.dk
mailto:krs@bm.dk
mailto:HHN@evm.dk
mailto:jepfis@erst.dk
mailto:jepfis@erst.dk
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analyse og kortlægning, der kan 
vurdere muligheder og barrierer 
for smart vækst. MBBL vil kon-
takte Vækstforum m.fl i 2015. 

forventes afsluttet ultimo 2015. pia.nielsen.06@regionh.dk  

MBBL vil i 2014-2016 indkalde 
ansøgninger til at understøtte 
strategier for grøn bæredygtig 
byudvikling i byer over 30.000 
indbyggere 

ERST Igangsat. 

Temaet er udmeldt med ansøg-
ningsfrist 20. april 2015. Der ind-
kom 4 ansøgninger, hvoraf indstil-
lingsudvalget på sit møde den 18. 
juni 2015 indstillede de tre til til-
sagn. Bevillingerne forventes givet i 
løbet af efteråret 2015. 

 MBBL, ERST/ 
EVM, MIM 
 
Hovedstaden 
(c ) 

ERST: Helle Sjælland Andersen 
HESJAN@erst.dk 
 
Vækstforum: Klima og Ressourcer Pia Ni-
elsen 3866 5557/5127 4664 
pia.nielsen.06@regionh.dk 

Vækstforum vil gennemføre en 
tematisering ansøgningsrunde 

Vækstforum  Udvikles 

1) Analyse af Smart Vækst gennem-

føres i regi af denne vækstpartner-

skabsaftale. 

2) Vækstforum forbereder temati-

seret ansøgningsrunde til lancering 

på et Vækstforummøde ultimo 

2016 og koordinerer med Ministe-

riet for By, Bolig og Landdistrikter 

(MBBL) vedr. muligheder for samfi-

nansiering (se MBBL-pulje ovenfor) 

3) Tematiseret ansøgningsrunde 
udbydes med ansøgningsfrist i 
2017. 

 Hovedstaden 
(c ) 

Vækstforum: VF-sekretariatet Susanne 
Ulrich 3866 5585/4012 2394 su-
sanne.ulrich@regionh.dk  

Styrkede rammer inden for 
klinisk forskning 

Parterne er enige om at samar-
bejde for at understøtte det 
kommende samfundspartner-
skab ”Danmark som foretrukket 
land for tidlig klinisk afprøvning 
af ny medicin”.  

UFM 
 
SUM 

Igangsat. 
 
Partnerskabet er etableret i okto-
ber 2014 med støtte fra Innovati-
onsfonden. 
 

 UFM, SUM, 
EVM 
 
Hovedstaden 
(f) 

UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk (koordinerende) fra Styrel-
sen for Forskning og Innovation Siv 
Mørch Jacobsen smj@fi.dk, 7231 8475 
 
SUM: Gertrud Rex Baungaard 
grb@sum.dk 
Christina Holton Moloney cho@sum.dk 
 
EVM: Emil Lobe Suenson ELS@evm.dk 
 
Vækstforum: Forskning og Innovation 
Eva Maria Overgaard 3866 6930/3054 
4441 
Eva.maria.overgaard.christiansen@regio
nh.dk  

mailto:pia.nielsen.06@regionh.dk
mailto:HESJAN@erst.dk
mailto:pia.nielsen.06@regionh.dk
mailto:susanne.ulrich@regionh.dk
mailto:susanne.ulrich@regionh.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:smj@fi.dk
mailto:grb@sum.dk
mailto:Eva.maria.overgaard.christiansen@regionh.dk
mailto:Eva.maria.overgaard.christiansen@regionh.dk
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Samarbejde om Copenha-
gen Health Tech Cluster 

Det afklares om der kan etable-
res en række offentlige-private 
samarbejder på Sund Vækst om-
rådet (forsøgsprojekter, nye 
værktøjer mv) 

EVM Gennemført. 

 
 EVM 

 
Hovedstaden 
(g) 

EVM: Morten Engsbye MOE@evm.dk 
 
Vækstforum: Hovedstaden: Forskning og 
Innovation Jesper Allerup 3866 
6929/2628 1637 je-
sper.allerup@regionh.dk 

CHC vil samarbejde med Cluster 
Excellence Denmark for at blive 
EU-certificeret 

Vækstforum  CHC er ikke en medlemsorganisati-
on, og det er derfor ikke muligt for 
CHC at blive EU-certificeret.  
 
 
 

 

  
Hovedstaden 
(g) 

Vækstforum: Hovedstaden: Forskning og 
Innovation Jesper Allerup 3866 
6929/2628 1637 je-
sper.allerup@regionh.dk 

Der igangsættes en afklaring af, 
hvordan man sikrer samarbejde 
og koordinering mellem CHC og 
de nationale innovationsnet-
værk Welfare Tech og Med 
Tech. 

UFM Igangsat. 

Innovationsnetværkene Welfare 
Tech, MedTech Innovation og Bio-
people mødes jævnligt for at sikre 
videndeling, koordinere og plan-
lægge fælles arrangementer. CHC 
deltager nu også i disse uformelle 
møder via Væksthus Hovedstadsre-
gionen. Welfare Tech hjælper CHC 
ved at anvise relevante virksomhe-
der til deres arrangementer. 

 EVM 
 
Hovedstaden 
(g) 

UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk (koordinerende) fra Styrel-
sen for Forskning og Innovation David 
Grønbæk dagr@fi.dk 7231 8421 
 
EVM: Morten Engsbye MOE@evm.dk 
 
Vækstforum: Hovedstaden: Forskning og 
Innovation Jesper Allerup 3866 
6929/2628 1637 je-
sper.allerup@regionh.dk 

Partnerskab om design og 
mode 

Der etableres et partnerskab 
mellem staten, Vækstforum Ho-
vedstaden, Dansk Design Center, 
Index og DAFI. Staten, Regionen 
mf. Bidrager til finansieringen. 

EVM / ERST Gennemført. 

Partnerskabet er etableret i august 
2015. 

 EVM 
 
Hovedstaden 
(h) 

EVM: Sine Olsson Heltberg SOL@evm.dk 
 
ERST: Maria Hansen MARHAN@erst.dk 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk (koordinerende) fra Styrel-
sen for Forskning og Innovation Tina Rud 
Mogensen trm@fi.dk 7231 8415 
 
Vækstforum: Hovedstaden: V&K Carsten 
Krabbe 3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 

Aktiviteterne koordineres med 
fx Innovationsnetværket Livsstil 
– Bolig og beklædning.  

EVM / ERST Igangsat. 
 

DAFI samarbejder med Innovati-

onsnetværket. 

 EVM 
 
Hovedstaden 
(h) 

EVM: Sine Olsson Heltberg SOL@evm.dk 
 
ERST: Maria Hansen marhan@erst.dk  
 
Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 
jmlp@ufm.dk (koordinerende) fra Styrel-
sen for Forskning og Innovation Tina Rud 
Mogensen trm@fi.dk, 7231 8415 
 

mailto:MOE@evm.dk
mailto:jesper.allerup@regionh.dk
mailto:jesper.allerup@regionh.dk
mailto:jesper.allerup@regionh.dk
mailto:jesper.allerup@regionh.dk
mailto:jmlp@ufm.dk
mailto:dagr@fi.dk
mailto:MOE@evm.dk
mailto:jesper.allerup@regionh.dk
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Vækstforum: Hovedstaden: V&K Carsten 
Krabbe 3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 

Vækstforum gennemfører i 2016 
en ansøgningsrunde for Kreativ 
vækst. 

Vækstforum  Udvikles. 

1) Vækstforum forbereder temati-

seret ansøgningsrunde til lancering 

på et Vækstforummøde 2016 og 

koordinerer med ministerier vedr. 

muligheder for samfinansiering (jf. 

partnerskab mellem stat, Vækstfo-

rum Hovedstaden, Danish Design 

Center, Index og DAFI ovenfor) 

2) Tematiseret ansøgningsrunde 
udbydes og gennemføres i 2016. 

 Hovedstaden 
(h) 

Vækstforum: VF-sekretariatet Susanne 
Ulrich 3866 5585/4012 2394 su-
sanne.ulrich@regionh.dk 

Der etableres et samarbejde om 
at opgøre besøgstal, effekter mv 
af større events. 

ERST / EVM  Rapport fra fælles arbejdsgruppe 
er udarbejdet. Rapporten er taget 
til orientering i Vækstforum – Regi-
on Hovedstaden. Politisk forelæg-
gelse i Københavns Kommune er 
undervejs. 
 

 EVM 
Hovedstaden 
(h) 

ERST: Nicolai Hellmann NICHEL@erst.dk 
 
EVM: Sine Olsson Heltberg SOL@evm.dk 
 
Vækstforum Hovedstaden: V&K Carsten 
Krabbe 3866 5555/6025 5902 car-
sten.krabbe@regionh.dk 

Koordinering af praktik-
pladsindsatsen 

Der arbejdes for at sikre flere 
praktikpladser. UVM bidrager til 
at koordinere og iværksætte 
oversættelse af relevante do-
kumenter, der gør det så nemt 
som muligt for udenlandske 
virksomheder at tage elever. 

Vækstforum  Arbejdet med at sikre praktikplad-
ser fortsættes med fokus på de sto-
re infrastruktur- og byggeprojekter 
samt vækstområder med mangel 
på faglært arbejdskraft.  
 
UVM har oversat 2 centrale doku-
menter til brug for information i 
forbindelse med indgåelse af ud-
dannelsesaftaler. UVM har ikke 
planer om yderligere oversættelser 
af materialer. 

 UVM 
Hovedstaden 
(k) 

UVM: Henrik Saxtorph hen-
rik.saxtorph@uvm.dk  
 
Vækstforum V&K Birgitte Degnegaard 
2134 3371 birgit-
te.degnegaard@regionh.dk  
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Tillæg 

Initiativ  Indhold Lead partner Resultatmål/milepæle Trafiklys: 
Rød: Opgivet 
Gul: Forsinket 
Grøn: Kører plan-
mæssigt/ gennem-
ført. 

Deltagende 
ministerier og 
vækstfora 

Kontaktpersoner – centralt 
og regionalt 

Udbredelse af effektmå-
lingssystemet 

Dialog om relevante rapporte-
rings- og dataindsamlingskrav, 
der kan måle eksporteffekt på 
tværs af de offentlige støtte 
ordninger. UM vil senest i foråret 
2015 gå i dialog med KL og DR 

UM Møde afholdt mellem UM, EVM 
og ERST i forår 2015. Der lægges 
ikke op til udvikling af et fælles 
effektmålingssystem for inde-
værende. UM vil i sit videre ar-
bejde søge at udvikle en meto-
de, der ser på effekter som ek-
sportomsætning, beskæftigelse 
og værditilvækst; nogle af disse 
variable indgår også i regioner-
nes effektmålinger. 

 UM, EVM / ERST 
Hovedstaden (a) 
Nordjylland (a) 
Bornholm (a) 
Sjælland (a) 
Midtjylland (a) 
Syddanmark (a) 

UM: Svend Roed Nielsen sve-
roe@um.dk, Helene Storm 3392 
0085  
 
ERST: Hans Henrik Nørgaard HA-
HENO@erst.dk 
 
Vækstfora:  
Syddanmark: Rune Stig Mortensen 
rune.stig@rsyd.dk, 2920 1160 
Nordjylland: Frederik Rottbøl 4118 
2063 
Sjælland:LarsTomlinson  
ltom@regionsjaelland.dk  
Bornholm: Niklas Dalsjø 
Niklas.Dalsjoe@brk.dk 5692 1319 
Hovedstaden:VF-sekretariatet (Su-
sanne Ulrich 3866 5585/4012 2394 
susanne.ulrich@regionh.dk  
Midtjylland: Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
 

Viden som grundlag for 
at udvikle regionale stra-
tegier og projekter 

Vækstfora har aftalt en model 
for at sammenligne projekters 
effekter og lære på tværs af re-
gionsgrænserne. EVM understøt-
ter. 

Vækstfora  Igangsat, efterår 2015 

Regionerne har besluttet at 
gennemføre en standardiseret 
opfølgningsmodel af alle projek-
ter støttet af Vækstforum. Pro-
jekterne skal følge denne porte-
føljestyringsmodel. Det betyder 
blandt andet, at der følges op på 
projektet hvert halve år, og at 
der laves eksterne midtvejs- og 
slutevalueringer på projektet.  
Evalueringerne vil omfatte alle 
strukturfondsprojekter og pro-
jekter med regionale udvik-

 EVM / ERST 
Hovedstaden (b) 
Nordjylland (b) 
Bornholm (b) 
Sjælland (b) 
Midtjylland (b) 
Syddanmark (b) 

Vækstfora:  
Syddanmark: Martin Broberg mar-
tin.broberg@rsyd.dk, 2920 2097 
Nordjylland: Frederik Rottbøl 4118 
2063  
Sjælland: Lars Tomlinson 
ltom@regionsjaelland.dk  
Bornholm: Niklas Dalsjø 
Niklas.Dalsjoe@brk.dk 5692 1319 
Hovedstaden:VF-sekretariatet (Su-
sanne Ulrich 3866 5585/4012 2394 
susanne.ulrich@regionh.dk 
Midtjylland: Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
 
ERST: Hans Henrik Nørgaard HA-
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mailto:HAHENO@erst.dk


17 
 

lingsmidler med et budget på 
min. 2 mio. kr.  
Evalueringsopgaven varetages i 
et samarbejde mellem Cowi og 
Damvad Analytics for projekter 
der igangsættes i perioden 
2014-2017. 
 
Indhold: Evalueringen har fokus 
på fælles læring om hvilke vir-
kemidler der giver størst afkast. 
Fælles evaluerings- og lærings-
design vil give os bedre mulig-
hed for at se, hvad der giver 
størst udbytte i projekter på 
tværs af regioner. Desuden 
transparens for både, projekter, 
administration og politikere. 
 

HENO@erst.dk 

Etablering af et fælles 
servicemål for admini-
stration 

Der udarbejdes et fælles ser-
vicemål for den samlede sagsbe-
handlingstid. ERST indleder et 
samarbejde med vækstfora her-
om. Der er udarbejdet et ser-
vicemål senest i sommeren 2015 

ERST / EVM  Igangsat. 
 
Der er udarbejdet et koncept for 
et fælles servicemål. Konceptet 
afprøves i et pilotprojekt, som 
gennemføres ultimo august 
2015 - januar 2016. Herefter 
færdiggøres konceptet og fore-
lægges for styregruppen i første 
halvdel af 2016.  
 

 Hovedstaden © 
Nordjylland © 
Bornholm © 
Sjælland © 
Midtjylland © 
Syddanmark © 

ERST: Susanne Kirkegaard Brodersen 
SUKIBR@erst.dk 
 
Vækstfora:  
Syddanmark: Kasper Westh ka-
sper.westh@rsyd.dk 
Nordjylland: Ulla Christensen 9764 
8685 
Sjælland: Finn Jalris 
fja@regionsjaelland.dk 
Hovedstaden: VF-sekretariatet (Su-
sanne Ulrich 3866 5585/4012 2394 
susanne.ulrich@regionh.dk 
Midtjylland: Pia Fabrin 7841 1103 
pia.fabrin@ru.rm.dk 
Bornholm: Janne Westerdahl  Janne 

Westerdahl@brk.dk 5692 1314 

Øget hjemtag af EU-
midler/ 
Opsøgning af innovative 

virksomheder  

Udbred viden om mulighederne 
for at deltage i EU-programmer. 
EVM og UFM stiller viden til rå-
dighed for de regionale koordi-
natorer.  

Vækstfora  Igangsat. 
De regionale koordinatorer har 
igangsat forskellige tiltag for at 
opsøge hovedsagligt virksom-
heder, men også forskningsinsti-
tutioner og relevante offentlige 
institutioner. Det handler både 
om konkret vejledning, informa-
tionsarrangementer og oplæg 
om EU-programmer. 
Opstartsfasen varede længere 

 UFM, EVM 
Hovedstaden (d) 
Nordjylland (d) 
Bornholm (d) 
Sjælland (d) 
Midtjylland (d) 
Syddanmark (d) 

Vækstfora:  
Syddanmark: Helle Knudsen, hel-
le.knudsen@rsyd.dk  29201905 
Nordjylland: Runa Coxeter 2559 
3533 
Sjælland: Andreas Græsdal Zilcken 
azi@regionsjaelland.dk 
Bornholm: Pia Sonne Jensen 
pia.sonne.jensen@brk.dk 5692 1306 
Hovedstaden: Sekretariatet: Mads 
Young 3866 5558/2545 0382 
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mailto:Helle
mailto:helle.knudsen@rsyd.dk
mailto:helle.knudsen@rsyd.dk
mailto:azi@regionsjaelland.dk
mailto:pia.sonne.jensen@brk.dk
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end forventet. Og primært 
Væksthus Hovedstaden og Syd-
danmarks EU-kontor oplever at 
måltallene er højt sat.  
Derfor har særligt disse  regio-
nale koordinatorer problemer 
med opfyldelsen af deres mål-
tal.   

mads.young.christensen@regionh.dk  
Midtjylland: Bent Mikkelsen 2023 
3360 bent.mikkelsen@ru.rm.dk 
 
UFM: Jens Mølbjerg Lund Pedersen – 

jmlp@ufm.dk Styrelsen for Forskning 

og Innovation: Melanie Büscher, 

meb@fi.dk, 7231 8279 

ERST: Signe Jensen, sigjen@erst.dk, 
3529 1695 

Fælles principper for ud-

vikling inden for sund-

heds- og velfærdsområ-

det / Fra udviklingspro-

jekt til kommercialise-

ring af marked 

Parterne udarbejder guidelines 
for, hvordan der skabes mest 
mulig værdi af udviklingsprojek-
ter på sundheds- og velfærdsom-
rådet. ERST nedsætter i 2014 en 
arbejdsgruppe bestående af DR, 
KL, SUM og EVM. Guidelines 
drøftes i DVR mv inden somme-
ren 2015 

ERST / EVM   Igangsat. 
 
ERST har i samarbejde med 
Danske Regioner og KL igangsat 
et analysearbejde ved IRIS 
Group. ERST har videre i 2014 
sikret, at der er nedsat en styre-
gruppe for initiativet bestående 
af bl.a. repræsentanter fra Dan-
ske Regioner, KL, Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse samt 
ERST selv. 
 
Endelig rapport, godkendt af 
styregruppen, er færdiggjort 
primo juni 2015. Forelæggelse 
for DVR drøftes p.t. med depar-
tementet. Rapporten er af den-
ne grund ikke offentliggjort 
endnu. 

 
 
 

EVM, SUM 
Hovedstaden (e)  
Nordjylland (f) 
Sjælland (f) 
Midtjylland (g) 
Syddanmark (e) 

ERST: Allan Philips ALLPHI@erst.dk 
 
EVM: Emil Lobe Suenson 
ELS@evm.dk 
 
SUM: Martin Nyrop Holgersen, 
mnh@sum.dk 
 
Vækstfora:  
Syddanmark: Susanne Gren Svend-
sen sgs@rsyd.dk, 2920 2009 
Nordjylland: Gorm Simonsen 2256 
8458 
Hovedstaden: Forskning og Innovati-
on: Jesper Allerup 3866 6929/2628 
1637 jesper.allerup@regionh.dk 
Midtjylland: Annemette Digmann 
7841 1300 annemet-
te.digmann@ru.rm.dk 
 

Regionale strategier ba-
seret på digitalt dæk-
ningskort 

Vækstforum går i dialog med re-
gionsrådet og kommuner om at 
udarbejde planer for at fremme 
mobil- og bredbåndsdækningen. 
ERST går i dialog. 

Vækstforum  
1. ENS har lanceret TjekDit-
Net.dk mhp. at regioner og 
kommuner kan få overblik over 
og udpege områder med mindre 
god dækning, hvor kommuner 
og regioner ikke har kendskab til 
planer for udbygning af infra-
strukturen (2. kvartal). Tjekdit-
net.dk forventes at blive udbyg-
get med information om mobil-
dækningen i 4. kvartal. 
 
2. Vækstforum går i dialog med 
kommuner om udpegning af 
særlig vanskeligt stillede områ-

 EFKM / ENS  
Nordjylland (e) 
Midtjylland (e) 
Syddanmark (u - 
aftale) 

Vækstfora:  
Syddanmark: Carsten Ulstrup car-
sten.ulstrup@rsyd.dk, 7663 1997 
Nordjylland: Thomas Kampmann 
2256 8451 
Midtjylland: Henrik Brask Petersen 
7841 1800 henrik.brask@ru.rm.dk 
 
ENS: Christina Juhl Nielsen 
cjn@ens.dk 
 
EFKM: Thor Iversen thoiv@efkm.dk 
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der på basis af kortlægningen. 
 
3. Vækstforum drøfter planer 
for at fremme dækning med re-
gionsrådet og kommuner. 
 
4. Pga. udpegningen giver regi-
onerne en tilbagemelding og 
drøfter evt. mulige løsningsmo-
deller med ENS/EFKM i forhold 
til udvalgte områder. 

IKT i den regionale 
vækststrategi 

Vækstforum drøfter betydningen 
af digitalisering ifm. REVUS. Re-
geringen lancerer en vækstplan 
for IKT.  

Vækstforum Igangsat 
IKT-vækstplan lanceret ultimo 
2014. 
ENS har i 2. kvartal 2015 lance-
ret TjekDitNet.dk, der giver 
overblik over bredbåndsdæk-
ningen. Det forventes, at tjekdi-
tnet.dk opdateres i 4. kvartal, så 
det også bliver muligt at få 
overblik over mobildækningen. 
REVUS udarbejdes i løbet af 
2015. 

 EFKM/ENS 
Nordjylland (f) 
Syddanmark (v – 
aftale) 
Midtjylland (f) 

Vækstfora:  
Syddanmark: Carsten Ulstrup car-
sten.ulstrup@rsyd.dk, 7663 1997 
Nordjylland Thomas Kampmann 
2256 8451 
Midtjylland: Annemette Digmann 
7841 1300 annemet-
te.digmann@ru.rm.dk 
 
ENS: Christina Juhl Nielsen 
cjn@ens.dk 
 
EFKM: Thor Iversen thoiv@efkm.dk 
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