AFTALE MELLEM COPENHAGEN CAPACITY OG REGION HOVEDSTADEN
OM SAMARBEJDE I 2016

- Aftalen er en integreret del af det fortløbende samarbejde
som beskrevet i resultatkontrakt 2015-17 mellem de to parter
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Aftale mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden om samarbejde i 2016

Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden indgik den 17. december 2014 resultatkontrakt 2015-17.
Resultatkontraktens afsnit 5 ’Økonomi, samarbejde og justeringer’ beskriver rammerne for det fortløbende
samarbejde mellem de to parter i projektperioden. Parterne mødes to gange årligt – dels i forbindelse med
Copenhagen Capacitys rapport om det foregående års resultater og dels i forbindelse med planerne for det
kommende år. I forbindelse med disse møder kan parterne aftale justeringer i kontraktens programmer,
mål, aktiviteter og økonomi.
I overensstemmelse hermed drøftede parterne samarbejde og aktionspunkter for 2016 på mødet på
regionsgården i Hillerød mandag den 22. februar 2016.
Begge parter udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet i 2015, og der var stor anerkendelse af de faglige
resultater, som Copenhagen Capacity har nået. Organisationen har sat ny rekord på det centrale
resultatmål med 1.024 skabte/fastholdte job, væsentligt over det aftalte mål på 900 job.
Parterne var enige om at supplere resultatkontrakten med følgende punkter for indsatsen i 20161:

1. Greater Copenhagen
Greater Copenhagen-samarbejdet går nu ind i næste fase, hvor praktiske samarbejder mellem parterne skal
etableres og udvikles. Copenhagen Capacity er en central aktør som operatør på flere Greater Copenhageninitiativer. Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden vil derfor sammen være drivende i arbejdet for
mere praktisk koordination og flere fælles løsninger på tværs af Greater Copenhagen-aktørerne:
-

-

Region Hovedstaden tager initiativ til et møde med svenske partnere, hvor Copenhagen Capacity
fremlægger muligheder for samarbejde om/koordination af investeringsfremme, talenttiltrækning,
markedsføring mv.
Copenhagen Capacity følger op med bilaterale møder med svenske interessenter.

Branding af Greater Copenhagen skal ind i en ny fase i 2016. I 2015 har fokus været på at udbrede brandet
blandt brugere i metropolen. Den indsats skal fortsætte men i 2016 desuden suppleres med de første
erfaringer med at bringe brandet ud til internationale kunder. Det vil have stor betydning for den fortsatte
opbakning i metropolen. For at understøtte enkeltaktørers internationale kampagner undersøges
mulighederne for at etablere en platform, der kan bistå aktører med dette arbejde. Afklaring af finansiering
af en ’motor’ er afgørende:
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Dog gælder punkt 2 om p/l-reguleringer og konsekvenser af økonomiaftaler mellem staten og regionerne for såvel
2016 som 2017 (og 2018 hvis kontrakten forlænges med 1 år).
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-

Udviklingspuljen i resultatkontrakten (årligt ½ mio.kr.) kan bidrage til finansieringen.
Copenhagen Capacity vil i 2016 afprøve international branding af Greater Copenhagen i forbindelse
med sine aktiviteter og finansiering i Copenhagen Science Region.
Region Hovedstaden kortlægger eksisterende internationale markedsføringsudgifter blandt aktører i
metropolen med henblik på at synliggøre perspektiverne i en fælles branding-tilgang.

De to parter vil i øvrigt forsøge at tilvejebringe mere viden om, hvordan og hvor meget tiltrækning af
udenlandske virksomheder påvirker erhvervsudvikling, bosætning og skatteforhold i ikke blot
etableringskommunen men i en bredere geografi.

2. Konsekvensregulering af tilskud fra Region Hovedstaden
Jf. Resultatkontrakt 2015-17 Bilag 2 udgør tilskuddet i 2016 fra Region Hovedstaden til Copenhagen
Capacity 36.760.000 kr. opgjort i 2015-priser. Tilskuddet P/L-reguleres årligt efter Danske Regioners
reguleringsprocent og udbetales forud i januar måned.
-

-

Såfremt det viser sig, at udviklingen i P/L-reguleringen ikke lever op til den af Danske Regioner fastsatte
P/L-regulering, reguleres P/L-fremskrivningen efter samme reguleringsprocent, som Region
Hovedstaden bliver pålagt fra statens side med virkning fra samme dato som den regulering, som
regionen pålægges af staten. Copenhagen Capacity kan vælge om Fonden ønsker at tilbagebetale en
eventuel efterregulering i indeværende år eller lade efterreguleringen indgå i næste års
tilskudsberegning.
Såfremt der i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Finansministeriet bliver indgået aftale om
rammebesparelser, effektiviseringskrav eller omprioriteringsbidrag på det regionale udviklingsområde
for det af økonomiaftalen omfattede regnskabsår, reguleres tilskuddet til Copenhagen Capacity med
samme procent. Reguleringen sker via en reduktion i tilskuddet fra Region Hovedstaden, som betales i
januar måned. Konsekvenser af reguleringen for de mål og aktiviteter, der er aftalt i resultatkontrakt
2015-17, beskrives i et tillæg til resultatkontrakten, som i tilfælde af væsentlige ændringer skal
godkendes i Copenhagen Capacity’s bestyrelse, i Vækstforum Hovedstaden og i regionsrådet.
Udgangspunktet for ovenstående er, at der over resultatkontraktens periode kan blive tale om en
mindre, etcifret procentuel regulering.

3. Justering af resultatmål (Key Performance Indicators) 2017
Resultatkontrakt 2015-17 beskriver, at resultatmål kan justeres i kontraktperioden, f.eks. begrundet i
samarbejder, som Copenhagen Capacity har indgået, der påvirker muligheden for at nå de opstillede mål.
I løbet af 2015 har Copenhagen Capacity sammen med andre partnere opnået støtte til en række projekter:
Et ESS-udviklingsprogram (tre-årigt Interreg-projekt), Lighting Metropolis (tre-årige Interreg-projekt),
international markedsføring af Cph Science Region, Vækst gennem udenlandske højtuddannede (fire-årigt
Socialfondsprojekt) og to projekter i Cph Healthtech Cluster med midler fra bl.a. Digitaliseringsstyrelsen og
Region Hovedstadens ReVUS-midler. Copenhagen Capacitys aktivitetsbudget i projekterne er på samlet 42
mio. kr. over de kommende år.
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Disse projekter vil bidrage til Copenhagen Capacitys indsats for at udvikle regionale styrkepositioner som
fundament for flere attraktive value propositions for udenlandske virksomheder. Den udvidede pipeline
forventes på sigt at resultere i flere succes-cases og højere jobskabelse (dvs. de to nøglemål i
resultatkontrakten). Derfor vil parterne ultimo 2016 tage stilling til et eventuelt konsekvens-løft i de
centrale kontraktmål for 2017 og fremover. Disse drøftelser vil også tage højde for, at der i
resultatkontrakt 2015-17 allerede er indbygget årlige løft i resultatmål i kontraktperioden (fx
Investeringsfremme-sporet: fra 750 job i 25 virksomheder i 2015 til 900 job i 35 virksomheder i 2017).
Aftaler om nye resultatmål vil indgå i aftalepapir 2017.

4. Talent-programmet
Talentprogrammet er et vigtigt ben i Copenhagen Capacity’s kernefunktioner og et centralt element i de
specifikke value propositions, der præsenteres for udenlandske virksomheder. Region Hovedstaden støtter,
at Copenhagen Capacity drejer programmet mere over mod et tættere samarbejde med
enkeltvirksomheder om ubesatte stillinger, der kan dækkes ved at tiltrække højtuddannede fra udlandet
eller ved at fastholde udenlandske dimittender fra danske uddannelsesinstitutioner.
-

-

Copenhagen Capacity introducerer i 2016 en betalingsmodel, hvor danske virksomheder betaler for
Copenhagen Capacity’s services. Modellen sikrer medfinansiering fra virksomhederne på mindst
250.000 kr. i 2016.
Talentsporet bidrager i 2016 med 170 job i opgørelsen af det samlede job-mål.

5. European Spallation Source (ESS) og Copenhagen Science Region
Copenhagen Capacity indgår i forberedelserne af at udnytte de regionale forsknings- og erhvervsrelaterede
udviklingsmuligheder, der kan følge med etableringen af MAX IV og ESS, ikke mindst med fokus på
specifikke value propositions. Et tæt samarbejde mellem Copenhagen Capacity og universiteterne er
afgørende for dette arbejde.
-

Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden vil i fællesskab tage initiativ til et styrket samarbejde
med universiteterne. Copenhagen Capacity udarbejder et oplæg til dette.

6. Copenhagen Healthtech Cluster (CHC)
CHC er et vigtigt initiativ i indsatsen for at udvikle såvel bedre sundhedsløsninger til regionens borgere som
nye forretnings- og eksport-muligheder for erhvervslivet. Efter opstartsåret i 2015 er det nu afgørende, at
CHC konsolideres. For at løfte opgaven er CHC afhængig af tæt samspil dels med sine kontraktpartnere dels
med den bredere kreds af projekt-parter i den kommunale og regionale sundhedssektor.
-

Region Hovedstaden vil bidrage til at sikre en incitamentsstruktur, der tilskynder projektpartnere til at
arbejde med de indsatser, der bidrager til målsætningerne med CHC’s arbejde.
Region Hovedstaden vil ligeledes invitere kontraktparterne til en drøftelse af, hvordan samarbejdet
mellem parterne bedst muligt understøtter CHC’s målsætninger.
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7. Inkubatormiljø/kontorfællesskab for kinesiske virksomheder i København
Copenhagen Capacity har fundet private investorer i den kinesiske Jiangsu Provins til mulig etablering af et
inkubatormiljø for kinesiske virksomheder i København. Initiativet vil følge Vækstfabrik-konceptet, som er
udviklet af Væksthus Sjælland og som normalt budgetteres med udgifter på tre mio. kr. i en tre-års
opstartsfase. Projektet forudsætter offentlig, dansk medfinansiering.
-

De uforbrugte midler fra 2015 i resultatkontraktens udviklingspulje på 0,5 mio.kr. indgår som
medfinansiering af inkubatoren.
Copenhagen Capacity har sikret finansiering på 3 mio. kr. Copenhagen Capacity forudser, at der kan
opstå behov for yderligere finansiering i den tre-årige periode på op en mio. kr. Copenhagen Capacity
vil i så fald søge yderligere ekstern finansiering. Viser det sig ikke at være muligt i fuldt omfang, har
Region Hovedstaden i en hensigtserklæring stillet sig positiv overfor at bidrage yderligere til at bringe
inkubatoren ind i en selvfinansierende driftsfase med op til 0,5 mio. kr. I givet fald vil denne finansiering
enten komme fra resultatkontrakten mellem Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity eller fra
andre regionale puljer.

Målopfyldelse på ovenstående punkter indgår på linje med den generelle evaluering af
resultatkontraktsamarbejdet, når parterne mødes ultimo 2016 og primo 2017 for at drøfte samarbejde,
aktiviteter og opnåede resultater i løbet af 2016.
Da dette aftalepapir potentielt får konsekvenser for Copenhagen Capacity’s mål og økonomi, lægges aftalen
til endelig godkendelse i Copenhagen Capacity’s bestyrelse.

København, den
for Copenhagen Capacity:

Hillerød, den
for Region Hovedstaden:

Claus Lønborg
Adm. direktør

Christian Bruhn Rieper
Vice-direktør
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