
REGION HOVEDSTADEN | Oversigt over væsentlige politiske beslutninger

Erhvervs- og vækstudvalget 2016

Emne Sagstype Titel Indstilling Politisk Behandling Økonomiske konsekvenser Dato
Kompetencer Beslutning Indberetning af optagekapaciteten i 2016 på de 

gymnasiale uddannelser
Godkende administrationens indberetning af optagekapacitet for 2016 på de gymnasiale 
uddannelser i
Region Hovedstaden på baggrund af skolernes indberetninger til Ministeriet for Børn, 
Undervisning og
Ligestilling.

Anbefalet. 19-01-2016

Kompetencer Beslutning Henvendelse fra Herlev Gymnasium og Hf om 
kapacitetsloft på Borupgaard Gymnasium

Regionsrådet ikke imødekommer ønsket fra Herlev Gymnasium og Hf om at pålæg kapacitetsloft
på Borupgaard Gymnasium.

Anbefalet.
Hans Toft ( C) deltog ikke i sagens behandling.

      

29-03-2016

Kompetencer Beslutning Høring om forventede aktiviteter i 2016 for 
forberedende voksenundervisning og 
ordblindeundervisning for voksne

1. at tage voksenuddannelsescentrenes indberettede planer og prognoser for 2016 til 
efterretning.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
2. at kompetencen som høringsberettiget part i voksenuddannelsescentrenes årlige planer og 
prognoser fremadrettet delegeres til erhvervs- og vækstudvalget.

Anbefalet.
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

31-05-2016

Forskning og 
Innovation

Beslutning Resultater af Region Hovedstadens eksterne 
forskningsanalyse samt anbefalinger til udvikling 
og værdiskabelse af regionens sundhedsforskning 

   

Godkende administrationens videre arbejde med anbefalingerne (bilag 4). Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

Såfremt regionsrådet godkender 
administrationens indstilling om 
administrationens videre arbejde med

      

03-05-2016

Forskning og 
Innovation

Drøftelse Opfølgning på resultater af Region Hovedstadens 
eksterne forskningsanalyse

Drøfte industriens rolle for forskningssamarbejde i Region Hovedstaden i forhold til den politiske
retning på området.

Drøftet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

22-06-2016

Kompetencer Drøftelse Status og næste skridt for den regionale 
praktikpladsindsats

Erhvervs- og vækstudvalget drøfter den fremadrettede praktikpladsindsats. Drøftet. 19-01-2016

Kompetencer Beslutning Gennemførelse af Copenhagen Skills 2016 1. at Region Hovedstaden indgår i samarbejdet om gennemførelse af aktiviteter under 
Copenhagen Skills 2016.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
2. at bevillige i alt kr. 1,5 mio til NEXT Uddannelse København til gennemførelsen af Copenhagen 
Skills
i 2016.

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.
Hans Toft ( C) deltog ikke i sagens behandling.

Tilskuddet på kr. 1,5 mio finansieres i 
2016 af midler fra indsatsen Faglært til 
vækst fra budgetaftalen
2016 på i alt kr. 3,5 mio. Copenhagen 
Skills indgår her som indsats.

29-03-2016

Kompetencer Drøftelse Første møde i det strategiske rundbord om Faglært 
til vækst den 12. maj 2016

Konklusionerne fra rundbordets første møde den 12. maj 2016 drøftes. Drøftet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

22-06-2016

Erhverv og Vækst Drøftelse Steno Diabetes Center Copenhagen Erhvervs- og vækstudvalget drøfter centrets rolle i at styrke forskning, innovation, infrastruktur og
samarbejder på diabetesområdet

Drøftet. 19-01-2016

Erhverv og Vækst Beslutning Medfinansiering af Tour de France-start i Danmark 1. at Region Hovedstaden indgår i arbejdet med at tiltrække Tour De France-starten til Danmark i 
2019 eller 2020.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
2. at 4 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 (8 mio. kr. i alt) af midlerne til store, internationale 
kultur- og
sportsevents udmøntes til medfinansiering af en eventuel dansk Tour de France-start – Grand 
Départ – i 2019 eller 2020. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at staten, Københavns 
Kommune og øvrige relevante kommuner og regioner bidrager med den øvrige finansiering.

Formanden satte indstillingens punkt 1 under 
afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8
Imod stemte: Ø (1), i alt 1
Udlod at stemme: 0
I alt 9 - Indstillingens punkt 1 blev herefter 
anbefalet.

Støtten på op til 8 mio. kr. afholdes af 
puljen til store, internationale kultur- og 
sportsevents. Puljen er på 10
mio. kr. årligt i perioden 2015-2019. Der 
er tale om midler fra bevillingsområdet 
øvrig regional udvikling.
Midlerne tilsagnsbudgetteres, således at 4 
mio. kr. finansieres i 2016 og 4 mio. kr. 
finansieres i
2017. Midlerne tilbageføres til øvrig 
regional udvikling, såfremt Danmark ikke 
vinder buddet. Hvis ansøgningen bevilges, 
er der 6 mio. kr. tilbage i puljen i 
henholdsvis 2016 og 2017.

19-01-2016



Erhverv og Vækst Beslutning Rammeaftale mellem Region Hovedstaden og Metro1. at godkende forslaget til rammeaftale mellem professionshøjskolen Metropol og Region 
Hovedstaden
(bilag 1).
Administrationen indstiller endvidere:
2. at forretningsudvalget udtaler sig om mulighederne for samarbejdsaftaler vedrørende 
delestillinger.

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet. 19-01-2016

Erhverv og Vækst Beslutning Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter 1. at godkende de seks foreslåede fyrtårnsprojekteter (bilag 1-6) som led i udmøntningen af den
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
2. at bevilge 8 mio. kr. til fyrtårnsprojektet "Grøn mobilitet" (bilag 1).
3. at bevilge i alt 6,86 mio. kr. til delprojekteter indenfor fyrtårnsprojektet "Klimatilpasning" (bilag 
2).
4. at bevilge 6 mio. kr. til fyrtårnsprojektet "Flere kinesiske turister" (bilag 3)
5. at bevilge 3 mio. kr. til fyrtårnsprojektet "Kommercialisering af de kreative erhverv" (bilag 4).
6. at bevilge 1 mio. kr. til fyrtårnsprojektet "Copenhagen wifi" (bilag 5).
7. at bevilge 1 mio. kr. til fyrtårnsprojektet "Fælles datahub" (bilag 6).

Formanden satte indstillingens punkt 1 under 
afstemning:
For stemte: A (3), C (1), O (1), V (2), i alt 7
Imod stemte: Ø (1), i alt 1
Undlod at stemme: 0
I alt 8 - Indstillingens punkt 1 blev herefter 
anbefalet.
Enhedslisten ønskede følgende 
mindretalsbemærkning ført til protokols:
Enhedslisten kan ikke stemme for 
fyrtårnsprojekterne ”flere kinesiske turister” og 
”Kommercialisering af de kreative erhverv”. 
Begrundelsen er, at Enhedslisten ikke kan støtte 
yderligere erhvervsstøttetiltag i en situation med 
nedskæringer på trafik og miljø. - Hans Toft ( C) 
deltog ikke i sagens behandling.

Udgifterne på i alt 25,86 mio. kr. til de 
seks fyrtårnsprojekter afholdes inden for 
de afsatte ReVUS-midler for 2016. 
Udgifterne til "Grøn 
mobilitetsplanlægning", "Klimatilpasning", 
"Flere kinesiske turister" og 
"Kommercialisering af de kreative 
erhverv", i alt 23,86 mio. kr. af de 25,86 
mio. kr., bogføres som tilsagn, hvilket 
betyder, at den samlede udgift til det 
enkelte projekt indgår i regnskabet for 
2016, uanset at tidspunktet for udbetaling 
af midlerne strækker sig over flere år.

29-03-2016

Erhverv og Vækst Beslutning Handlingsplan for Greater Copenhagen 2016 1. at erhvervs- og vækstudvalget godkender de foreslåede strategiske indsatser for Region
Hovedstadens arbejde i Greater Copenhagen-samarbejdet i 2016.
2. at erhvervs- og vækstudvalget tager handlingsplanen for Greater Copenhagen & Skåne 
Committee for 2016 til efterretning.

Formanden satte indstillingens punkt 1 under 
afstemning:
For stemte: A (3), C (1), O (1), V (2), i alt 7
Imod stemte: Ø (1), i alt 1
Undlod at stemme: 0

Der er i budgetaftale 2016 for Region 
Hovedstaden afsat 2,6 mio. kr. stigende til 
4,9 i 2017 og 2018 til
gennemførelse af tiltag, der er centrale 
for at samle parterne i Greater 

29-03-2016

Erhverv og Vækst Drøftelse Udkast til drejebog for etablering af Steno 
Diabetes Center Copenhagen

Erhvervs- og vækstudvalget drøfter de dele af udkast til drejebog for etablering af Steno Diabetes
Center Copenhagen, der vedrører forskning og innovation samt partnerskaber med universiteter,
virksomheder m.v.

Drøftet.
Hans Toft ( C) deltog ikke i sagens behandling.

29-03-2016

Erhverv og Vækst Beslutning Puljen til store internationale kultur- og sportsevent1. at ansøgningen til EM i Svømning 2017 godkendes,
2. at ansøgningen til Copenhagen Maker & Creative Business Cup ikke godkendes, og
3. at ansøgningen til Den Interantionale Racing Festival ikke godkendes
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
4. at bevilge 6 mio. kr. af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents til 
medfinansiering af
EM i Svømning 2017. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at de øvrige offentlige 
parter,
Københavns Kommune og Sport Event Denmark medfinansierer projektet, og
5. at godkende, at regionens støtte på 875.000 kr. til Velothon Copenhagen 2016 overføres til
Velothon Copenhagen 2017.

Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev anbefalet.
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Den indstillede støtte på 6 mio. kr. 
afholdes af puljen til store, internationale 
kultur- og sportsevents.
Puljen er på 10 mio. kr. årligt i perioden 
2015-2019 (i alt 50 mio. kr.). Der er tale 
om midler fra bevillingsområdet øvrig 
regional udvikling. Midlerne 
tilsagnsbudgetteres, således at hele 
udgiften, i
henhold til budgetreglerne, bogføres i 
2016. Såfremt regionsrådet 
imødekommer administrationens
indstilling, vil samtlige midler til store, 
internationale kultur- og sportsevents 

   

31-05-2016

Erhverv og Vækst Drøftelse Principper for regionens indsats for udbredelse af 
deleøkonomi

Drøfte principper for regionens fremadrettede arbejde med udvikling af deleøkonomi med henblik
på realisering af ReVUS.

Drøftet.
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens 

31-05-2016

Erhverv og Vækst Drøftelse Erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg Drøfte erfaringerne og udbyttet af studieturen til Hamborg den 18.-19. maj 2016. Drøftet.
Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

31-05-2016

Erhverv og Vækst Beslutning Årlig status på kontraktsamarbejde med 
Copenhagen Capacity

Godkende aftale om kontraktsamarbejde i 2016 mellem Region Hovedstaden og Copenhagen
Capacity.

Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

03-05-2016

Erhverv og Vækst Drøftelse Serviceeftersyn af erhvervsfremmeindsatsen Drøfte serviceeftersynet af erhvervsfremmesystemet. Drøftet. 22-06-2016



Erhverv og Vækst Beslutning Sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Offic1. at godkende sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office,
2. at godkende det udkast til vedtægter, som er vedlagt som bilag 1, og
3. at godkende at de nuværende repræsentanter for regionsrådet i bestyrelsen for Copenhagen 
EU
Office fortsætter som medlemmer af bestyrelsen for det sammenlagte kontor i resten af
indeværende valgperiode,
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
4. at godkende at de bevillingsmæssige konsekvenser af sammenlægningen, som udgør en årlig
medfinansiering på 5,88 mio. kr., indarbejdes i budgetforslaget for 2017 – 2020.

Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling

Bevillingen til det sammenlagte EU-kontor 
indarbejdes i budgetforslaget for 2017-
2020.

22-06-2016

Erhverv og Vækst Beslutning Udpegning af medlem til bestyrelsen i Copenhagen 
Film Fund

Godkende, at Susanne Larsen genudpeges som Region Hovedstadens repræsentant til
bestyrelsen for Copenhagen Film Fund frem til næste regionsvalg, hvor ny udpegning foretages.

Anbefalet.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

22-06-2016

Diverse Beslutning Flytning af lokalitet for udvalgsmøde den 29. marts Erhvervs- og vækstudvalget godkender, at udvalgsmødet den 29. marts 2016 flyttes fra 
Regionsgården i
Hillerød til et mødelokale i københavn under forudsætning af, at også miljø- og trafikudvalget og it- 
og
afbureaukratiseringsudvalget tiltræder beslutningen om at flytte lokationen for udvalgsmøderne.

Godkendt. 19-01-2016

Diverse Drøftelse Budget 2017 1. at drøfte, hvordan udvalget tilrettelægger sit arbejde med budget 2017 inden for den 
tidsramme, der

Indstillingens punkt 1 og 2 blev drøftet.
Hans Toft ( C) deltog ikke i sagens behandling.

29-03-2016

Diverse Beslutning Budget 2017 1. at indkomne forslag til budget 2017 drøftes, og
2. at godkende de forslag, som miljø- og trafikudvalget og erhvervs- og vækstudvalget sender 

Indstillingens punkt 1 blev drøftet.
Indstillingens punkt 2 blev godkendt, idet 

31-05-2016

Diverse Beslutning Mødeplan for erhvervs- og vækstudvalget for 2017 Erhvervs- og vækstudvalget godkender den forelagte mødeplan for udvalgsmøder i 2017. Godkendt.
Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling.

03-05-2016



REGION HOVEDSTADEN | Oversigt over væsentlige politiske beslutninger
Erhvervs- og vækstudvalget 2015
Emne Sagstype Titel Indstilling Politisk Behandling Økonomiske konsekvenser Dato
Kompete
nce

Beslutning Udtalelse om Niels Brocks ansøgning 
som udbyder af International 
Baccalaureate (IB).

At godkende høringssvar til Niels Brock ansøgning som nyt 
International Baccalaureate (IB)
uddannelsested, der er udsendt den 13. januar 2015 (bilag 
1), med det forbehold at
Undervisningsministeriet forhåndsgodkender Niels Brock 
som nyt IB-uddannelsessted.

Anbefalet.
Marianne Stendell (A) og Kenneth Kristensen Berth 
(O) deltog ikke i sagens behandling.

20-01-2015

Kompete
ncer

Beslutning Høring vedr. etablering af ekstra 
teknisk gymnasium i København

Efterkomme Københavns Tekniske Skoles ønske om at 
etablere et htx gymnasium på Julius Thomsens Gade på 
Frederiksberg med henblik på at styrke variationen i 
uddannelsesudbuddet i området.

Anbefalet. 03-11-2015

Kompete
ncer

Beslutning Ny udbudsrunde og 
uddannelsesdækning af 
erhvervsuddannelser

1. at godkende administrationens forslag til Region 
Hovedstadens målsætninger for en regional
samarbejdsmodel og supplerende pejlemærker for den 
koordinerende indsats i RH
2. at administrationen arbejder videre med udbuddet af 

    

Indstillingens punkt 1, 2 og 3 blev anbefalet.
Udvalget bemærker yderligere, at administrationen 
skal sikre, at de lokale virksomheder løbende
inddrages i det videre arbejde.

01-12-2015

Kompete
ncer

Drøftelse En præsentation af MIT Campus 
Gentofte (Motivation, Igangsætteri 
og Talent) – et nyt uddannelsestilbud 
i b jd  d h li

Erhvervs- og vækstudvalget på baggrund af oplægget drøfter 
udfordringer og mulighederne i forhold
til et fremadrettet samarbejde mellem 

h dd l   h li

Drøftet
Marianne Stendell (A), Kenneth Kristensen Berth (O), 
Carsten Scheibye (V) og Per Roswall (V) deltog
ikk  i  b h dli

24-06-2015

Kompete
ncer

Beslutning Kompetent arbejdskraft gennem et 
løft af erhvervsuddannelserne

Administrationen arbejder videre med 
kvalitetsløftprogrammet, Faglært til Vækst, for
erhvervsuddannelserne inden for de beskrevne rammer.

Anbefalet.
Marianne Stendell (A), Hans Toft (C) og Lene 
Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling.

06-10-2015

Kompete
ncer

Beslutning Udtalelse til Roskilde Tekniske Skole 
om udbud af grundforløb 1 i 
Frederikssund

Anbefale, at Roskilde Tekniske Skole etablerer en afdeling i 
Frederikssund for grundforløb 1 inden for medieområdet fra 
august 2015.

Anbefalet.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Indebærer ikke i sig selv økonomiske 
konsekvenser.

24-02-2015

Forskning 
og 
Innovatio
n

Beslutning Copenhagen Science City - styrket 
indsats for udvikling af ekspansive 
videnmiljøer

1. at orienteringen om det faglige indhold i samarbejdet 
Copenhagen Science City tages til efterretning.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget 
overfor regionsrådet anbefaler:
2. at godkende medfinansiering af Copenhagen Science City-
sekretariatet med 800.000 kr. årligt i 3 år
under forudsætning af, at øvrige parter bidrager med 
medfinansiering.

Indstillings punkt 1 blev anbefalet.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Udgifter til en styrket indsats i 
Copenhagen Science City på 800.000 kr. i 
tre år kan afholdes inden for
budgettet for regional udviklings ramme.

24-02-2015

Forskning 
og 

Drøftelse Innovation i sundhedssektoren Erhvervs- og vækstudvalget drøfter scenarier for styrkelse af 
det samlede innovationsarbejde som en

      

Drøftet. 03-11-2015

Forskning 
og 
Innovatio
n

Beslutning Nedlæggelse af Oresund Award - in He1. at tage orientering om status på Oresund Award 2013 og 
2014 til efterretning.
2. at tiltræde indstillingen fra Oresund Award 
bedømmelsesudvalg, at der ikke uddeles en Oresund
Award - in Health 2015,
3. at godkende nedlæggelse af Oresund Award – in Health

Anbefalet. De ikke forbrugte midler i 2015, ca. 
940.000 kr., og fra 2016, 1 mio. kr. årligt, 
konverteres administrativt
fra sundhedsområdets driftsbudget til 
lønbudgettet, konkret til oprustning af 
juridisk bistand inden for
forskningskontraktområdet.

03-11-2015



Erhverv 
og Vækst

Beslutning Foretræde for erhvervs- og 
vækstudvalget - tilføjelse til 
forretningsorden

1. at erhvervs- og vækstudvalget vedtager en tilføjelse til 
udvalgets forretningsorden i overensstemmelse med 
forslaget i mødesagen, og
2. at erhvervs- og vækstudvalget godkender det vedlagte 
forslag til retningslinjer for den praktiske
afvikling af foretræde (bilag 2).

1. Godkendt.
2. Godkendt
Marianne Stendell (A) og Kenneth Kristensen Berth 
(O) deltog ikke i sagens behandling.

20-01-2015

Erhverv 
og Vækst

Drøftelse De kommende års 
kommercialiseringsindsats i Region 
Hovedstaden

1. at tage orienteringen om kommercialiseringsindsatsen til 
efterretning
2. at drøfte mulighederne for at 
kommercialiseringsindsatsen forkuseres og styrkes i 
overensstemmelse med målene i den kommende regionale 
vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

24-02-2015

Erhverv 
og Vækst

Beslutning Medfinansiering af projekter under 
puljen til store, internationale kultur- 
og sportsevents

1. at de to ansøgninger behandles i forretningsudvalget og 
regionsrådet.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget 
overfor regionsrådet anbefaler:
2. at regionsrådet bevilger 5 mio. kr. af midlerne til store, 
internationale kultur- og sportsevents til
medfinansiering af VM Ishockey 2018. Medfinansieringen 
sker under forudsætning af, at de øvrige
offentlige parter, Københavns Kommune og Herning 
Kommune, medfinansierer projektet, og
3. at regionsrådet bevilger 3 mio. kr. af midlerne til store, 
internationale kultur- og sportsevents til
medfinansiering af Shakespeare-festival 2016. 
Medfinansieringen sker under forudsætning af, at øvrige 
offentlige parter, Helsingør Kommune, medfinansierer 
projektet.

1. Anbefalet.
Lene Kaspersen (C), Per Roswall (V) deltog ikke i 
sagens behandling.

Den forventede støtte på 8 mio. kr. 
afholdes af puljen på til store, 
Internationale kultur- og sportsevents.
Puljen er på 10 mio. kr. årligt i perioden 
2015-2019 (i alt 50 mio. kr.). Der er tale 
om midler til øvrig regional udvikling. 
Midler bevilget til de to ansøgninger, vil 
blive tilsagnsbudgetteret i budgetåret 
2015.

02-06-2015

Erhverv 
og Vækst

Drøftelse Samarbejde med Jiangsu Provinsen 
om erhvervsfremme på healthtech-
området

Udvalget tager en politikforberedende drøftelse af det 
fremadrettede erhvervs- og innovationsrettede
samarbejde med Jiangsu Provinsen på healthtech-området.

Drøftet
Marianne Stendell (A), Kenneth Kristensen Berth (O), 
Carsten Scheibye (V) og Per Roswall (V) deltog
ikke i sagens behandling.

24-06-2015

Erhverv 
og Vækst

Drøftelse Politikforberedende drøftelse af 
regionens rolle og mulige initiativer 
for udnyttelsen af European 
Spallation Source (ESS) og MAX IV

Erhvervs- og vækstudvalget drøfter og prioriterer ud fra de 
opstillede punkter for den fremadrettede
indsats, hvor Region Hovedstaden kan spille en særlige rolle 
for at bidrage til at opbygge den rette
infrastruktur for udnyttelsen af European Spallation Source 
(ESS) og MAX IV.

Drøftet
Marianne Stendell (A), Kenneth Kristensen Berth (O), 
Carsten Scheibye (V) og Per Roswall (V) deltog
ikke i sagens behandling.

24-06-2015

Erhverv 
og Vækst

Beslutning Vedtagelse af den regionale vækst- og Vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi med de 
foreslåede ændringer som resultat af

  

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8

      

08-09-2015

Erhverv 
og Vækst

Beslutning Vedtagelse af handlingsplan for den 
regionale vækst- og 
udviklingsstrategi – Regionale 
løsninger på regionale udfordringer

Vedtage handlingsplanen for den regionale vækst- og udviklin   Anbefalet
Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens 
behandling.

08-09-2015



Erhverv 
og Vækst

Beslutning Medfinansiering af projekter under 
puljen til store, internationale kultur- 
og sportsevents

1. at anbefale, at de to ansøgninger behandles i 
forretningsudvalget og regionsrådet.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget 
overfor regionsrådet anbefaler:
2. at regionsrådet bevilger 2 mio. kr. af midlerne til store, 
internationale kultur- og sportsevents til
medfinansiering af World Cup Copenhagen 2017 - et World 
Cup kvalifikationsevent for hestedressur og springning. 
Medfinansieringen sker under forudsætning af, at 
Københavns Kommune og Sport Event Denmark 
medfinansierer projektet, og
3. at regionsrådet ikke bevilger midler til Copenhagen World 
Music Festival 2016-2018.

Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.
Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens 
behandling.

Den forventede støtte på 2 mio. kr. 
afholdes af puljen til store, 
internationale kultur- og sportsevents.
Puljen er på 10 mio. kr. årligt i perioden 
2015-2019 (i alt 50 mio. kr.). Der er tale 
om midler fra
bevillingsområdet øvrig regional 
udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, 
således at hele udgiften, i
henhold til budgetreglerne, bogføres i 
2015.

08-09-2015

Erhverv 
og Vækst

Drøftelse Greater Copenhagen - muligheder og Erhvervs- og vækstudvalget på baggrund af oplæggene 
drøfter muligheder og udfordringer for Greater Copenhagen 
samt organisering af det fremtidige erhvervssamarbejde.

Drøftet.
Marianne Stendell (A), Hans Toft (C) og Lene 
Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling.

06-10-2015

Erhverv 
og Vækst

Drøftelse Hovedstadens Letbane Miljø- og trafikudvalget og erhvervs- og vækstudvalget 
drøfter sagen på baggrund af oplæg fra

 

Drøftet. 03-11-2015

Erhverv 
og Vækst

Beslutning Etablering af The Greater Copenhagen   Ggodkende, at Region Hovedstadens medlemmer af 
Øresundskomiteen på grundlag af vedlagte
vedtægter (bilag 1) tilslutter sig omdannelsen af 
Øresundskomiteen til The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee pr. 1. januar 2016.

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8
Imod stemte: Ø (1), i alt 1
Udlod at stemme: 0
I alt 9.
Indstillingen var herefter anbefalet.

Der er i budget 2016 afsat 2,6 mio. kr. i 
2016 stigende til 4,9 mio. kr. til 
gennemførelse af tiltag, der er
centrale for at samle parterne i Greater 
Copenhagen om en fælles 
vækstdagsorden. Det er dog en
betingelse for bevillingen på dette 
område, at partnerkredsen 
samfinansierer, så den samlede pulje til 
strategisk udvikling af og i Greater 
Copenhagen samtidig dækker alle 
basistjenester knyttet til drift af
Greater Copenhagen-sekretariatet.
Der er for 2016 afsat 5,2 mio. kr. til 
Region Hovedstadens medlemsskab af 
Øresundskomiteen.
Udgifterne til medlemsskab af The 
Greater Copenhagen & Skåne 
Committee vil blive afholdt inden for 
denne ramme.

03-11-2015

Erhverv 
og Vækst

Drøftelse Politikforberedende drøftelse af Wifi, 
mobildækning og Smart Vækst 
indsatserne i Region Hovedstaden

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget 
drøfter indsatserne under Smart Vækst temaet i den 
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

Drøftet. 03-11-2015



Erhverv 
og Vækst

Beslutning Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekt 1. at godkende de fem foreslåede fyrtårnsprojekter (bilag 1-
5) som første led i en udmøntning af den
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget 
overfor regionsrådet anbefaler:
2. at bevilge i alt 39 mio. kr. i 2015 til de fem foreslåede 
fyrtårnsprojekter.

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.
Udvalget anmoder om, at der udarbejdes et kort 
notat med overblik over initiativer indenfor
erhvervsuddannelsesområdet til forelæggelse i 
erhvervs- og vækstudvalget.

De samlede udgifter til gennemførelse af 
fyrtårnsprojekterne kan afholdes inden 
for puljen på 39 mio. kr., der er afsat til 
udviklingsprojekter i relation til den 
regionale vækst- og udviklingsstrategi 
(ReVUS) ibudget 2015 under Øvrig 
regional udvikling. Hovedparten af 
midlerne (ca. 37, 5 mio. kr.)
tilsagnsbudgetteres, således at hele 
udgiften, i henhold til budgetreglerne, 
bogføres i 2015. De resterende midler 
(ca. 1,5 mio. kr.) faktureres i 2015.

01-12-2015

Erhverv 
og Vækst

Beslutning Medfinansiering af projekter under 
puljen til store, internationale kultur- 
og sportsevents

1. at anbefale, at ansøgningen behandles i 
forretningsudvalget og regionsrådet.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget 
overfor regionsrådet anbefaler:
2. at regionsrådet bevilger 1 mio. kr. af midlerne til store, 
internationale kultur- og sportsevents i 2015 til
medfinansiering af Velothon Copenhagen 2016. 
Medfinansieringen sker under forudsætning af, at
Københavns Kommune og Sport Event Denmark 
medfinansierer projektet.

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet, idet udvalget 
anmoder om, at sagen tilføjes et kort statusnotat til
sagens videre behandling som redegør for 
Københavns Kommunes medfinansiering.

Støtten på 1 mio. kr. afholdes af puljen 
til store, internationale kultur- og 
sportsevents. Puljen er på 10
mio. kr. i 2015. Der er tale om midler fra 
bevillingsområdet øvrig regional 
udvikling. Midlerne
tilsagnsbudgetteres, således at hele 
udgiften, i henhold til budgetreglerne, 
bogføres i 2015. Hvis
ansøgningen bevilges, er der 1 mio. kr. af 
puljen tilbage i 2015. Dermed udmøntes 
puljen ikke fuldt ud i
2015 og de resterende midler tilfalder 
bevillingsområdet øvrig regional 
udvikling.

01-12-2015

Erhverv 
og Vækst

Beslutning Opdatering af driftsmål og 
ambitionsniveauer i 
driftsmålstyringen

Erhvervs- og vækstudvalget afgiver udtalelse til forslag til 
opdatering af driftsmål og
ambitionsniveauer for driftsmål.

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8
Imod stemte: Ø (1), i alt 1
Udlod at stemme: 0

01-12-2015



Ehverv og 
Vækst/Di
verse

Beslutning Støtte til store internationale kultur- o  1. at godkende de justerede kriterier som fremgår af bilag 1 
for tildeling af udviklingsmidler til store
internationale kultur- og sportsevents
2. at godkende, at ansøgningsfristen for puljen til store 
internationale kultur- og sportsevents ændres
til fra én til to årlige frister, samt
3. at, det tages til efterretning, at administrationen 
fremadrettet anvender vurderings- og
evalueringsværktøjet til ansøgninger til puljen til store 
internationale kultur- og sportsevents.

1. Formanden satte indstillingens punkt 1 under 
afstemning: For stemte: A (3), C (2), O (1), V (1), i alt 
7
Imod stemte: Ø (1), i alt 1. Undlod at stemme: 0
I alt 8.
Indstillingens punkt 1 var herefter anbefalet.
2. Hans Toft (C) fremsatte ændringsforslag til 
indstillingens punkt 2, således at der kan søges fire
gange om året i stedet for to gange, idet punkt 2 
foreslås formuleret således: ”At godkende, at
ansøgningsfristen for puljen til store internationale 
kultur- og sportsevents ændres til fra én til fire
årlige frister”. Der var enighed i udvalget herom. 
Ændringsforslaget til punkt 2 var herefter anbefalet.
3. Formanden satte indstillingens punkt 3 under 
afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (1), i alt 7. Imod 
stemte: Ø (1), i alt 1. Undlod at stemme: 0. I alt 8.
Indstillingens punkt 3 var herefter anbefalet.
Side 12 af 30
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

24-03-2015

Ehverv og 
Vækst/Di
verse

Beslutning Bevilling til projektet Lighting Metropo1. at godkende, at Region Hovedstaden indgår som partner i 
projektet Lighting Metropolis.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget 
overfor regionsrådet anbefaler:
2. at godkende bevillingen på 522.851 EUR (svarende til ca. 
4,0 mio. kr.) til Interreg-projektet Lighting
Metropolis i perioden 2015-2018.

Indstillingspunkt 1 blev anbefalet. Den samlede udgift til 
medfinansieringen af projektet på 
522.851 EUR (svarende til ca. 4,0 mio. 
kr.)
Side 7 af 28 afholdes indenfor det 
regionale udviklingsområde, under 
bevillingsområdet øvrig regional 
udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, 
således at hele udgiften, i henhold til 
budgetreglerne, bogføres i 2015.

08-09-2015

Ehverv og 
Vækst

Drøftelse Præsentation af Copenhagen Science 
City v/ Prorektor Thomas Bjørnholm, 
Københavns Universitet

Erhvervs- og vækstudvalget på baggrund af oplægget drøfter 
udfordringer og mulighederne for
visionen og indhold af Copenhagne Science City.

Drøftet.
Hans Toft (C) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i 
sagens behandling.

05-05-2015

Ehverv og 
Vækst

Beslutning Medfinansiering til Interregprojekt 
om European Spallation Source (ESS)

1. at godkende Region Hovedstadens deltagelse i det 
interregionale EU projekt ’Cross Border Science
and Society’.

     

1. Anbefalet, idet erhvervs- og vækstudvalget bad 
om, at der udarbejdes et notat om radioaktivitet til
forelæggelse ved forretningsudvalgets behanling af 

Udgifterne til Region Hovedstadens 
medfinansiering på 4 mio. kr. finansieres 
inden for den regionale

    

05-05-2015

Erhverv 
og Vækst

Beslutning Opdatering af kongeindikatorer i 
Fokus og Forenkling

Erhvervs- og vækstudvalget afgiver udtalelse om forslag til 
opdatering af kongeindikatoren
"hjemtagne eksterne midler" og kongeindikatoren CO2.

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), C (2), O (1), V (2), i alt 8
Imod stemte: Ø (1), i alt 1

01-12-2015



Diverse Beslutning Resultatkontrakt mellem Wonderful 
Copenhagen og Region Hovedstaden

1. at indgå en ny resultatkontrakt med Wonderful 
Copenhagen for perioden 1. marts 2015 til 31.
december 2017 med et basistilskud på gennemsnitligt 35,3 
mio. kr. årligt til Wonderful Copenhagens
kerneydelser og gennemsnitligt 5,5 mio. kr. årligt til 
regionale strategiske turismeprojekter,
2. at den økonomiske garanti til eventuel afvikling af 
Wonderful Copenhagen forlænges fra 14 til 16
måneder,
3. at Vækstforum og regionsrådet senest den 31. juli 2017 
tager stilling til forlængelse af
resultatkontrakten,
4. at regionsrådet bemyndiger administrationen til at 
færdigforhandle resultatkontrakten indenfor disse
rammer, idet der tages højde for Vækstforums og 
regionsrådets eventuelle bemærkninger til
kontraktudkastet.

Vækstforum Hovedstadens beslutning den 6. januar 
2015:
Anbefalet. Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning 
den 20. januar 2015: Formanden satte indstillingen 
under afstemning: Stemmer for: A (2), C (1), V (2) – i 
alt 5 Stemmer imod: Ø (1) – i alt 1. I alt – 6
Indstillingen var herefter anbefalet.
Mindretalsudtalelse fra Marianne Frederik (Ø): ”Der 
har været mange problemer med bl.a. kæmpe
budgetoverskridelser, underskud for 2014, kritik fra 
Erhvervsstyrelsen, ikke klare retningslinjer om
ansættelse, sociale klausuler og ordentlige 
overenskomster. På den baggrund har Enhedslisten 
ikke tillid til at Wonderful Copenhagen, og kan 
derfor ikke støtte indgåelse af en ny kontrakt. 
Enhedslisten har igennem længere tid ønsket at 
overdrage opgaverne til en ny organisation.” På 
baggrund af administrationens vurdering tiltrådte 
udvalget, at Hans Toft (C) var inhabil, hvorfor han 
ikke deltog under sagens behandling. Marianne 
Stendell (A) og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog 
ikke i sagens behandling.

Der afsættes 122,5 mio. kr. fra de 
regionale erhvervsudviklingsmidler 2015-
2017. Beløbet p/l-reguleres årligt. 
Tilskuddet henhører under 
bevillingsområdet erhvervsudvikling. 
Den økonomiske garanti til Wonderful 
Copenhagen på 16 måneder andrager i 
alt op til 46,6 mio. kr. Side 6 af 33 
Garantien udmøntes kun, hvis 
resultatkontrakten med Wonderful 
Copenhagen ikke fornyes.

20-01-2015



Diverse Beslutning Godkendelse af udkast til den 
regionale vækst- og 
udviklingsstrategi

Vækstråd 12. marts 2015 for så vidt angår effektiv og 
bæredygtig mobilitet samt grøn og smart vækst,
som er af særlig relevans for miljø- og trafikudvalget.
Administrationen indstiller, endvidere at erhvervs- og 
vækstudvalget overfor forretningsudvalget og
regionsrådet anbefaler:
2. at udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
godkendes med henblik på høring i Danmarks Vækstråd 12. 
marts 2015,
3. at regionsrådsformanden på baggrund af høringssvaret fra 
Danmarks Vækstråd godkender eventuelle ændringer forud 
for den offentlige høring fra 27. april til 19. juni 2015

Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 20. januar 
2015: Formanden satte indstillingens punkt 1 under 
afstemning:
For stemte: A (2), B (1), C (1), F (1), O (1) og V (2), i 
alt 8.
Imod stemte: Ø (1), i alt 1.
Undlod at stemme: 0.
I alt 9.
Indstillingens punkt 1 var herefter anbefalet. 
Mindretalsudtalelse fra Tormod Olsen (Ø): ”På trods 
af rigtig mange gode hensigter, mener vi ikke, at den 
regionale vækst- og udviklingsstrategi er helt i 
overensstemmelse med Enhedslistens politik. Vi er 
særligt modstandere af tankerne om OPP, og vi 
mener der mangler initiativer omkring organisering 
af udsatte arbejdsmarkeder og socialøkonomiske 
virksomheder. Dertil er vi urolige over for 
vejudbygninger som løsning på de trafikale 
udfordringer.”
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 20. 
januar 2015: Formanden satte indstillingen under 
afstemning:
Stemmer for: A (2), C (2), V (2) – i alt 6
Stemmer imod: Ø (1) – i alt 1
I alt – 7
Indstillingen var herefter anbefalet. Side 8 af 33 - 
Mindretalsudtalelse fra Marianne Frederik (Ø): ”På 

d  f   d  h    kk  

20-01-2015

Diverse Beslutning Høring om driftsoverenskomst 
mellem Københavns 
Voksenuddannelsescenter og 

1. at regionsrådet godkender, at Københavns 
Voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med 
Københavns Kommunes Center for Beskæftigelse og 

Anbefalet.
Marianne Stendell (A) og Kenneth Kristensen Berth 
(O) deltog ikke i sagens behandling.

20-01-2015

Diverse Beslutning Høringssvar vedrørende 
kongeindikator og ambitionsmål for 
driftsmålstyringen

1. at godkende høringssvaret vedrørende kongeindikator 
(bilag 1) , og
2. at godkende høringssvaret vedrørende ambitionsmål for 
driftsmålstyringen (bilag 1).

1. Godkendt.
2. Godkendt. Marianne Stendell (A) og Kenneth 
Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling.

20-01-2015

Diverse Beslutning Flytning af lokalitet for udvalgsmøde 
den 24. marts 2015

Erhvervs- og vækstudvalget godkender, at udvalgsmødet 
den 24. marts 2015 flyttes fra regionsgården
i Hillerød til et mødelokale på Rigshospitalet under 
forudsætning af at også miljø- og trafikudvalget og itog 
afbureaukratiseringsudvalget tiltræder beslutningen.

Godkendt
Marianne Stendell (A) og Kenneth Kristensen Berth 
(O) deltog ikke i sagens behandling.

20-01-2015

Diverse Drøftelse ReVUS - drøftelse af initativer og 
projekter, som led i udmøntningen af 
strategien

Drøftet
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

24-02-2015



Diverse Beslutning Drøftelse af Danske Regioners oplæg 
vedrørende perspektiverne i offentlig-
privat samarbejde som afsæt for 
innovation af nye digitale løsninger 
til sundhedsvæsenet

1. at drøfte emnet med afsæt i debatoplægget (bilag 1), og
Administrationen indstiller endvidere, at erhvervs- og 
vækstudvalget overfor forretningsudvalget og
regionsrådet anbefaler
2. at godkende "Udkast til bemærkninger fra Region 
Hovestaden til Danske Regioners overordnede
retning for politisk oplæg vedrørende perspektiverne i 
offentlig-privat samarbejde som afsæt for
innovation af nye digitale løsninger i sundhedsvæsenet" 
(bilag 2).

Formanden satte indstillingen under afstemning
Stemmer for: A(3), C(2), O(1), V(1) – i alt 7 Stemmer 
imod: Ø (1) – i alt 1 I alt – 8
Indstillingen var herefter anbefalet.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

24-02-2015

Diverse Beslutning Godkendelse af aftaler ifm. 
INTERREG 5A-ØKS-programmet

1. at godkende aftalen mellem Erhvervsstyrelsen og Region 
Hovedstaden om gennemførelsen af
INTERREG 5A ØKS-programmet (bilag 1).
2. at godkende aftalen mellem Tilväxtverket, 
Erhvervsstyrelsen og Region Hovedstaden om overdragelse 
af forvaltnings- og attesteringsopgaver til et 
fællessekretariat, placeret under Tilväxtverket (bilag 2).

Indstillingsens punkt 1-3 blev anbefalet.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Der er afsat 1,4 mio. kr. per år i 
budgettet 2015-2018 til medfinansiering 
af Region Hovedstadens bidrag
Side 12 af 30 til teknisk assistance. 
Midlerne er afsat under de regionale 
udviklingsområder.

24-02-2015

Diverse Drøftelse Rundvisning og oplæg om Innovation  Erhvervs- og væktsudvalget på baggrund af oplæg på mødet 
drøfter mulighederne for at styrke
innovationsindsatsen.

Drøftet.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

24-03-2015

Diverse Drøftelse Bidrag til budgetprocessen 1. at drøfte hvordan udvalget tilrettelægger sit arbejde med 
budget i foråret 2015 inden for den

     

Indstillingens punkt 1-3 blev godkendt.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

24-03-2015

Diverse Beslutning Budget 2015 – Forskningsanalyse 1. at godkende den beskrevne proces og indhold for en 
ekstern forskningsanalyse med udgangspunkt i 

     

Indstillingenspunkt 1 blev anbefalet.
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling.

Midlerne til gennemførelse af 
forskningsanalysen er afsat i 

   

24-03-2015

Diverse Drøftelse Bidrag til budgetprocessen Erhvervs- og vækstudvalget drøfter de indkomne 
budgetforslag (bilag 1: Samlet oversigt -

     

Drøftet.
Marianne Stendell (A) og Lene Kaspersen (C) deltog 

   

05-05-2015

Diverse Drøftelse Bidrag til budgetprocessen Erhvervs- og vækstudvalget drøfter de indkomne 
budgetforslag (bilag 1: Oversigt over status på
budgetindspil 2016 og bilag 2-9: nye kvalificeringer) med 

Drøftet.
Lene Kaspersen (C), Per Roswall (V) deltog ikke i 
sagens behandling.

02-06-2015

Diverse Beslutning Generalforsamling 2015 for 
Copenhagen EU Office

1. at regionsrådsformanden kan repræsentere regionsrådet 
på Copenhagen EU Office's
generalforsamling i 2015 herunder godkende beretning, 
årsregnskab og vedtægtsændringer, og
2. at regionsrådsformanden bemyndiges til fremover at 

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
Lene Kaspersen (C), Per Roswall (V) deltog ikke i 
sagens behandling.

02-06-2015

Diverse Beslutning Budgetdrøftelse om justering af servic1. at erhvervs- og vækstudvalget drøfter hvilke initiativer til 
justering af serviceniveau, som anbefales
at udgå af de forslag til justeringer, der er fremlagt på 

  

1. Drøftet
2. Godkendt
Lene Kaspersen (C), Per Roswall (V) deltog ikke i 

 

02-06-2015

Diverse Drøftelse Bidrag til budgetprocessen Erhvervs- og vækstudvalget drøfter de indkomne 
budgetforslag (bilag 1: Oversigt over behandling af
b d d l ) d h bl k å  d l  

Drøftet
Marianne Stendell (A), Kenneth Kristensen Berth (O), 

 h b  ( )   ll ( ) d l

24-06-2015

Diverse Beslutning Mødeplan for erhvervs- og vækstudva   Erhvervs- og vækstudvalget godkender den forelagte mødepla     Godkendt
Marianne Stendell (A), Kenneth Kristensen Berth (O), 
Carsten Scheibye (V) og Per Roswall (V) deltog
ikke i sagens behandling.

24-06-2015



Diverse Beslutning Letbanen som vækstdriver - nyt arbejdErhvervs- og vækstudvalget godkender Ringbysamarbejdets 
arbejdsprogram som grundlag for
administrationens videre arbejde med udmøntningen af 
Budget 2015 beslutningen (bilag 2).

Formanden satte indstillingen under afstemning:
For stemte: A (3), C (1), O (1), V (2), Ø (1), i alt 8
Imod stemte: C (1), i alt 1
Udlod at stemme: 0
I alt 9.
Indstillingen var herefter godkendt.
Lene Kaspersen (C) ønskede følgende begrundelse 
for sin stemmeafgivning ført til protokols: ”Stemmer 
imod da jeg er imod letbanen, da den spærrer for 
biltrafikken. Dette forstærkes af lukningen af 
Klampenborgvej og dermed ødelægges 
forretningslivet i Lyngby”.

08-09-2015

Diverse Beslutning Flytning af lokalitet for udvalgsmøde d    Erhvervs- og vækstudvalget godkender, at udvalgsmødet 
den 19. januar 2016 flyttes fra
Regionsgården i Hillerød til et mødelokale på Rigshospitalet 
under forudsætning af, at også miljø- og
trafikudvalget og it- og afbureaukratiseringsudvalget 
tiltræder beslutningen om at flytte lokationen for
udvalgsmøderne.

Godkendt.
Marianne Stendell (A), Hans Toft (C) og Lene 
Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling.

06-10-2015

Diverse Beslutning Studietur til Hamborg Godkende programmet, budget og forslag til 
embedsmandsdeltagelse for studieturen.

Anbefalet. Den samlede udgift til gennemførelse af 
studieturen afholdes indenfor 
politikerkonto.

01-12-2015

Diverse Beslutning Budgetdrøftelse om effektiviseringer 
og bedre ressourceudnyttelse

1. at erhvervs- og vækstudvalget drøfter høringssvar til 
forretningsudvalget på baggrund af de
fremlagte forslag til effektiviseringer og bedre 
ressourceudnyttelse, og
2. at formanden for erhvervs- og vækstudvalget bemyndiges 
til at godkende høringssvaret på
udvalgets vegne.

1. Drøftet
2. Godkendt
Lene Kaspersen (C), Per Roswall (V) deltog ikke i 
sagens behandling.

02-06-2015



REGION HOVEDSTADEN | Oversigt over væsentlige politiske beslutninger
Erhvervs- og vækstudvalget 2014
Emne Sagstype Titel Indstilling Politisk Behandling Økonomiske konsekvenser Dato
Kompetencer Beslutning Den regionale ungeplan 1. at udvalget drøfter og kommer med input til 

oplæg for en regional ungeplan.
2. at udvalget godkender, at administrationen 
går i dialog med de centrale nøgleaktører med 
henblik på
udarbejdelse af et konkret forslag.

Drøftet og godkendt. Udvalget 
finder, at emnet rigtig vigtigt og at 
der er behov for handling. Regionen
skal ikke lave de andre aktørers 
opgaver, men bidrage til at samle 
viden og kræfter, så indsatsen kan
styrkes.
Lene Kaspersen (C) og Carsten 
Scheiby (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

18-06-2014

Kompetencer Beslutning Høring om ny driftsoverenskomst 
med VUC Lyngby om 
ordblindeundervisning for voksne

Tiltræde, at VUC Lyngby indgår 
driftsoverenskomst med UCplus A/S som ny 
udbyder af
ordblindeundervisning for voksne.

Godkendt.
Erik Gregersen (A) erklærede sig selv 
for inhabil og han forlod lokalet 
under sagens behandling.

26-08-2014

Kompetencer Beslutning htx på CPH WEST i Albertslund 1. at regionsrådet anbefaler 
undervisningsministeren, at erhvervsskolen CPH 
WEST får en
midlertidig tilladelse til at udbyde htx på 
Albertslund Gymnasium og HF
2. at regionsrådet anbefaler 
undervisningsministeren at udviklingen i 
kapaciteten på Vestegnens
gymnasier nøje overvåges, da flere gymnasier i 
området har for få elever.

Anbefalet
Kenneth Kristensen Berth (O) deltog 
ikke i sagens behandling.

05-11-2014

Forskning og 
Innovation

Beslutning European Spallation Source (ESS) i 
Lund, Sverige

Udvalget på baggrund af orienteringen drøfter 
regionens indsats i forhold til ESS.

Drøftet.
Per Roswall (V), Kenneth Kristensen 
Berth (O), Marianne Stendell (A) og 
Lene Kaspersen (C) deltog
ikke i sagens behandling.

27-05-2014



Forskning og 
Innovation

Drøftelse Innovation Der er afsat 25 min. på udvalgsmødet til et 
eksternt oplæg ved Allan J. Christensen, direktør 
i NIRAS
med ansvar for forretningsenhederne Informatik 
og Konsulenterne.
Oplægget vil være fokuseret omkring hvordan 
NIRAS arbejder med innovation, herunder den
etablerede Innovationsfond. Allan J Christensen 
vil give bud på hvordan regionen kan gøre endnu 
mere
for at blive bedre til at udnytte mulighederne 
indenfor innovation - både internt i 
organisationen og i
regionen som geografi.
Oplægget skal danne grundlag for en indledende 
drøftelse i udvalget af regionens muligheder i 
tilknytning til
innovation.

02-12-2014

Erhverv og 
Vækst

Beslutning Høringssvar: Skånes regionale 
udviklingsstrategi "Det öppna 
Skåne 2030"

Administrationen indstiller, at erhvervs- og 
vækstudvalget overfor forretningsudvalget og 
regionsrådet
anbefaler:
at godkende høringssvar til Region Skånes 
udviklingsstrategi, som sendt den 23. marts 
2014.

Anbefalet.
Lene Kaspersen (C) og Per (Roswall 
(V) deltog ikke i sagens behandling.

25-03-2014

Erhverv og 
Vækst

Beslutning Rammeaftale mellem Copenhagen 
Capacity og Region Hovedstaden

Administrationen indstiller, at erhvervs- og 
vækstudvalget overfor forretningsudvalget og 
regionsrådet
anbefaler:
at godkende forslag til rammeaftaletekst med 
mandat til at foretage mindre, administrative 
justeringer,
at godkende forslag til proces for forhandling af 
egentlig resultatkontrakt.

Anbefalet.
Per Roswall (V), Kenneth Kristensen 
Berth (O), Marianne Stendell (A) og 
Lene Kaspersen (C) deltog
ikke i sagens behandling.

27-05-2014

Erhverv og 
Vækst

Beslutning Strategisk drøftelse af regionens 
rolle på kulturområdet

1. tager den tværgående evaluering af Region 
Hovedstadens kulturprojekter til efterretning
2. drøfter regionens engagement fremadrettet i 

Drøftet og taget til efterretning. 26-08-2014

Erhverv og 
Vækst

Beslutning Ungeplan - En regional videnenhed 1. godkender, at administrationen arbejder 
videre med at konkretisere et beslutningsoplæg 
om en regional videnenhed. 
2. godkender, at den regionale ungeplan 
fremover hedder "Fælles ungeindsats i 
Østdanmark"

Godkendt.
Udvalget ønskede ført til protokol, at 
udvalget ønsker at følge det videre 
arbejde med videnenheden tæt.
Lene Kaspersen (C) og Kenneth 
Kristensen Berth (O) deltog ikke i 
sagens behandling.

30-09-2014



Erhverv og 
Vækst

Beslutning Principper for regional 
erhvervsfremme

1. at godkende, at målet er færre og større 
organisationer og fora, der dækker hele den 
funktionelle
region.
2. at et fremtidigt erhvervsfremmesystem spiller 
tættere sammen med det politiske system.
3. at godkende følgende principper for arbejdet 
med at skabe et mere strømlinet 
erhvervsfremmesystem:
l at operatører med samme eller næsten samme 
opgavefokus bør samordnes og på sigt
sammenlægges.
l at operatørerne bør have en organisatorisk og 
økonomisk kapacitet samt administrativ
professionalisme, der gør, at de er selvbærende 
og uden videre kan eksekvere på de strategiske
dagsordner
l at operatørerne har et bredt fokus på alle dele 
af Copenhagen-geografien
l at operatørernes opgaveportefølje skal 
defineres entydigt, og at al finansiering skal 
kobles op på
klare resultat- og effektmål
l at kommunale og regionale 
erhvervsfremmeorganisationer bør samarbejde 
og koordinere tæt med
de statslige aktører
l  d   f   f k  å d  

Anbefalet.
Lene Kaspersen (C) og Kenneth 
Kristensen Berth (O) deltog ikke i 
sagens behandling.

30-09-2014

Erhverv og 
Vækst

Beslutning Tematiseret ansøgningsrunde for 
'Grøn omstilling'

1. at godkende oplæg til tematiseret 
ansøgningsrunde for "Grøn omstilling" som 
anbefalet af
Vækstforum Hovedstaden.
Vækstforum Hovedstaden anbefaler overfor 
forretningsudvalget og regionsrådet,
2. at en del af de erhvervsudviklingsmidler, som 
afsættes i 2015, kan anvendes til regional
medfinansiering af projekter, som bidrager til 
grøn omstilling
Administrationen indstiller, at 
forretningsudvalget overfor regionsrådet 
anbefaler:
3. at der afsættes en ramme på 15 mio. kr. i 
2015 af erhvervsudviklingsmidlerne til regional
medfinansiering af projekter, som bidrager til 
grøn omstilling

Vækstforum Hovedstaden beslutning 
på møde den 29. september 2014:
Indhold og proces for den 
tematiseret ansøgningsrunde med 
"grøn omstilling" blev godkendt, og
Vækstforum indstillede til 
regionsrådet, at en del af de 
erhvervsudviklingsmidler, som 
afsættes i 2015,
kan anvendes til regional 
medfinansiering af projekter, som 
bidrager til grøn omstilling.
Erhvervs- og vækstudvalgets 
beslutning på møde den 5. 
november 2014:
1. Anbefalet
Kenneth Kristensen Berth (O) deltog 
ikke i sagens behandling.

Der afsættes en ramme på 15 mio. kr. 
af erhvervsudviklingsmidlerne til 
regional medfinansiering af
projekter, som bidrager til grøn 
omstilling.

05-11-2014



Erhverv og 
Vækst

Beslutning Organisering af regional 
brugerinddragelse

1. at miljø- og trafikudvalget, erhvervs- og 
vækstudvalget samt it- og 
afbureaukratiseringsudvalget i
henhold til forretningsudvalgets beslutning 
afgiver høringssvar vedr. organisering af den 
regionale
brugerinddragelse, og
2. at udvalgenes eventuelle bemærkninger 
afgives til forretningsudvalget senest 1. 
december 2014.

Sundhedsudvalgets beslutning den. 
7. oktober 2014:
Udvalget anbefalede 
administrationens indstilling med 
følgende bemærkning: l Udvalget vil 
bestræbe sig på at afholde to eller 
flere møder med 
brugerorganisationer. Leila Lindén 
(A) og Niels Høiby (I) deltog ikke i 
sagens behandling.
Psykiatriudvalgets beslutning den 7. 
oktober 2014: Udvalget anbefalede 
administrationens indstilling. 
Susanne Langer (Ø) deltog ikke i 
sagens behandling.
Kræftudvalgets beslutning den 7. 
oktober 2014: Udvalget anbefalede 
administrationens indstilling. 
Flemming Pless (A) og Niels Høiby (I) 
deltog ikke i sagens behandling. 
Udvalget vedr. tværsektorielt 
samarbejdes beslutning den 7. 
oktober 2014:
Udvalget anbefalede 
administrationens indstilling med 
følgende bemærkninger: l IT- og 
afbureaukratiseringsudvalget, Miljø- 

 f k d l   h   

05-11-2014

Erhverv og 
Vækst

Beslutning Forlængelse af tilskud til 
Øresunddirekt København

1.at godkende at samarbejdet med 
Øresunddirekt København fra 2016 og fremefter 
indgår i de
overordnede drøftelser af Øresundssamarbejdet 
og Copenhagen-samarbejdets udvikling
Administrationen indstiller endvidere, at 
forretningsudvalget overfor regionsrådet 
anbefaler:
2. at bevilge 1,8 mio. kr. i 2015 til Øresunddirekt 
København fra Øvrig regional udvikling
(Internationalt samarbejde), og
3. at der i tilknytning til bevillingen stilles krav 
om, at der i løbet af 2015 gennemføres
en borgertilfredshedsundersøgelse.

1. Anbefalet.
Carsten Scheibye (V), Lene 
Kaspersen (C) , Hans Toft (C), Erik R 
Gregersen (A) deltog ikke i sagens
behandling.

Bevillingen til Øresunddirekt 
København på 1,8 mio. kan afholdes 
inden for rammerne af budgettet for
Øvrig regional udvikling (Internationalt 
samarbejde) i 2015.

02-12-2014



Erhverv og 
Vækst

Beslutning Udmøntning af regionens 
kulturpulje til rytmisk musik og 
moderne kunst 2014

1. at projektet kan godkendes indenfor 
kriterierne for puljen.
Administrationen indstiller, at 
forrentningsudvalget overfor regionsrådet 
anbefaler:
2. at godkende, at 400.000 kr. af kulturpuljens 
midler tildeles Copenhagen Carnival under 
forudsætning
af, at projektet modtager mindst 800.000 kr. 
medfinansiering fra eksterne aktører samt at 
mindst 3
hovedstadskommuner deltager i Copenhagen 
Carnival,
3. at godkende, at de resterende midler i puljen 
til rytmisk musik og moderne kunst i 2014 
omprioriteres

1. Anbefalet.
Carsten Scheibye (V), Lene 
Kaspersen (C), Hans Toft (C), Erik R 
Gregersen (A) deltog ikke i sagens
behandling.

Ved tiltrædelse af administrationens 
indstillinger, udmøntes hele puljen 
afsat til rytmisk musik og moderne 
kunst, på i alt 2 mio. kr.

02-12-2014

Erhverv og 
Vækst

Beslutning Resultatkontrakt mellem 
Copenhagen Capacity og Region 
Hovedstaden

1. at regionsrådet pr. 1. januar 2015 indgår en ny 
3-årig resultatkontrakt med Copenhagen 
Capacity med
en ramme på gennemsnitligt 36 mio årligt,
2. at regionsrådet senest den 31. juli 2017 tager 
stilling til forlængelse af kontrakten.
3. at regionsrådet bemyndiger administrationen 
til at færdigforhandle resultatkontrakten 
indenfor disse
rammer, idet der tages højde for vækstforums, 
regionsrådets og Copenhagen Capacity's 
bestyrelses
eventuelle bemærkninger til kontraktudkastet.

Vækstforum Hovedstadens 
beslutning den 26. november 2014:
Indstillingen blev godkendt med den 
bemærkning, at hvis der ved 
Regionsrådets behandling af
resultatkontrakten, eller efter selve 
kontraktindgåelsen sker væsentlige 
ændringer, skal resultatkontrakten
forelægges Vækstforum på ny.
Erhvervs- og vækstudvalgets 
beslutning den 2. december 2014:
Anbefalet.
Carsten Scheibye (V), Lene 
Kaspersen (C), Hans Toft (C), Erik R 
Gregersen (A) deltog ikke i sagens
behandling.

Der afsættes 108,1 mio. kr. fra de 
regionale erhvervsfremmemidler 2015-
2017. Beløb p/l-reguleres 
årligt.Tilskuddet udgør i 2015 i alt 35,6 
mio. kr. fra:
l 26,9 mio. kr. til Copenhagen Capacitys 
basisfinansiering fra budgetaftale 2015,
l 2,5 mio. kr. fra bevillingen til Sund 
Vækst i budgetaftale 2015 til etablering 
af sekretariatet for
Copenhagen Healthtech Cluster, og l 
6,2 mio. kr. fra den regionale 
udviklingspulje til medfinansiering af 
blandt andet de nye CoPENHAGEN-
initiativer.

02-12-2014

Diverse Beslutning Godkendelse af kriterier for 
tildeling af udviklingsmidler til store 
internationale kultur og 
sportsevents

Godkende kriterierne for tildeling af 
udviklingsmidler til store internationale kultur- 
og sportsevents

Godkendt. Tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig 
selv økonomiske konsekvenser.
De 50 mio. kr. i perioden 2015-2019 er 
allerede afsat på det regionale 
udviklingsbudget med
udgangspunkt i regionsrådets 

26-08-2014

Diverse Beslutning VALG AF FORMAND OG 
NÆSTFORMAND

1. at udvalget vælger en formand, og
2. at udvalget vælger en næstformand

Lars Gaardhøj (A) som formand og 
Hans Toft (C) som næstformand.

24-02-2014

Diverse Beslutning Forretningsorden for Erhvervs- og 
vækstudvalget

Udvalget godkender det forelagte forslag til 
forretningsorden.

Godkendt. 24-02-2014



Diverse Beslutning MØDEPLAN FOR ERHVERVS- OG
VÆKSTUDVALGET FOR FORÅRET 
2014

Udvalget godkender det forelagte forslag til 
mødeplan

Godkendt. 24-02-2014

Diverse Beslutning PROCES FOR BIDRAG TIL
BUDGETLÆGNINGEN FOR 2015-18

Udvalget godkender tidsplan og proces for 
udarbejdelse af bidrag til budgetlægningen for 
2015-

Godkendt. 24-02-2014

Diverse Beslutning Bidrag til budgetproces Udvalget tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning.
Lene Kaspersen (C) og Per (Roswall 
(V) deltog ikke i sagens behandling.

25-03-2014

Diverse Beslutning Oplæg til arbejdsplan for erhvervs- 
og vækstudvalget 2014

Udvalget tiltræder forslag til arbejdsplan for 
2014.
at udvalget drøfter ønsker til 
temamøder/virksomhedsbesøg, der ligger 
udover de ordinære

Godkendt.
Lene Kaspersen (C) og Per (Roswall 
(V) deltog ikke i sagens behandling.

25-03-2014

Diverse Beslutning Deltagelse i Fehmarnbelt Days 2014 Administrationen indstiller at erhvervs- og 
vækstudvalget overfor forretningsudvalget og 
regionsrådet
anbefaler:
1. at Region Hovedstaden påtager sig 

Anbefalet.
Erik Gregersen (A) og Carsten 
Scheibye (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

Finansieringen af medværtskabet på 
100.000 kr kan afholdes indenfor 
Regional Udviklings budget.

29-04-2014

Diverse Beslutning Indspil til budget 2015 Administrationen indstiller:
at udvalget drøfter forslag til budgetinitiativer 
med henblik på en politisk prioritering.

Drøftet de af administrationen 
fremsatte forslag til budgetinitiativer 
med henblik på prioritering og 
ønsker
til administrationens yderligere 
specificering af forslag forud for 
afsluttende drøftelse på udvalgets 
møde
den 27. maj 2014.
Erik Gregersen (A) og Carsten 
Scheibye (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

29-04-2014

Diverse Beslutning Mødeplan for erhvervs- og 
vækstudvalget for juni-december 
2014

Udvalget godkender det forelagte forslag til 
mødeplan, herunder tidspunkt og mødested.

Godkendt. Udvalget valgte, at mødet 
onsdag den 18. juni afholdes kl. 15-
17 i Innovationsgaragen samt at
der afholdes møde onsdag den 1. 
okt. 2014 kl. 17-19 på Gentofte 
Hospital. Udvalget ønsker, at 
møderne
indkaldes i outlook.
Erik Gregersen (A) og Carsten 
Scheibye (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

29-04-2014



Diverse Beslutning Drøftelse af studietur for udvalget 1. at udvalget godkender at en målsætning for 
udvalgets studietur i 2014 er én to dages tur til 
en by i
Europa samt en halvdagstur indenfor regionen.
2. at udvalget tilkendegiver hvilke af de 
fremlagte forslag, som administrationen skal 
arbejde videre med.

Beslutning blev udskudt til udvalgets 
møde den 27. maj 2014. Udvalget 
bad administrationen om at
fokusere beslutningsoplægget 
omkring relevant indhold for 
studietur til Hamborg eller 
Stockholm.
Udvalget er særligt interesseret i 
Stockholm og Hamborg, da det er de 
to byer regionen konkurrerer med
og halter bagefter. Udvalget er 
derfor interesseret i at lære, hvad de 
gør godt m.v.
Erik Gregersen (A) og Carsten 
Scheibye (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

29-04-2014

Diverse Beslutning Indspil til budget 2015 Erhverv- og vækstudvalget tager stilling til, hvilke 
budgetbidrag der sendes til
forretningsudvalget.

Erhverv- og vækstudvalgets møde 
den 29.april 2014:
Budgetbidragene har været drøftet 
på udvalgsmødet den 29. april.
Erhverv- og vækstudvalgets møde 
den 27. maj 2014:
Godkendte de fremlagte 
budgetforslag med ønske om at 
administrationen forud for 
videresendelse til
forretningsudvalget sikrer følgende:
Budgetforslag 9.02: Region 
Hovedstaden skaffer praktikpladser 
til alle unge. Initiativet skal 
opjusteres.
Dog sikres, at et højere mål også er 
realistisk.
Budgetforslag 4.06: Kliniknære 
innovationsmiljøer og OPI puljer. Det 
skal vurderes om forslaget kan
suppleres med konkrete projekter.
Marianne Frederik (E) havde fremsat 
budgetforslag vedr. internet 
udrulning. Udvalget besluttede, at
administrationen skal kigge nærmere 
på, hvem der har ansvaret for 
internetudrulning samt udarbejde et

       

27-05-2014

Diverse Beslutning Drøftelse af studietur for udvalget 1. at udvalget godkender at en målsætning for 
udvalgets studietur i 2014 er én to dages tur til 
en by i
Europa samt en halvdagstur indenfor regionen.

       

Erhvervs- og vækstudvalgets møde 
den 29. april 2014:
Beslutningen blev udskudt til 
udvalgets møde den 27. maj 2014. 

    

27-05-2014



Diverse Beslutning Oplæg om kommende 
resultatkontrakt mellem 
Copenhagen Capacity og Region 
Hovedstaden 2015-2018

Erhvervs- og vækstudvalget tager en indledende 
drøftelse af fokusområder, mål og effekt i den
kommende resultatkontrakt

Drøftet.
Lene Kaspersen (C) og Carsten 
Scheiby (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

18-06-2014

Diverse Beslutning Mødeplan for erhvervs- og 
vækstudvalget for 2015

Udvalget godkender det forelagte forslag til 
mødeplan.

Godkendt med forbehold for at 
møderækken fremrykkes 30. min, på 
de mødedage, hvor erhvervs-og
vækstudvalget har den sene 
mødetid, således møderne kan 
afsluttes kl. 21. Mødet den 24. juni 
2014
betragtes som et reservemøde, der 
kun vil kun blive taget i brug, hvis 
nødvendigt. Udvalget tilkendegav i
øvrigt, at hvis der opstår behov for at 
fremsætte forslag om at flytte et 
møde til en anden mødedato, så
foretrækkes mødetidspunktet kl. 17-
19.
Lene Kaspersen (C) og Carsten 
Scheiby (V) deltog ikke i sagens 
behandling.

18-06-2014

Diverse Beslutning Bevilling af midler til initiativer 
under regional udvikling

1. at bevilge 10 mio. kr. til en regional ungeplan
2. at bevilge 12 mio. kr. til MAX IV Beamline 
under forudsætning af, at der tilvejebringes
medfinansiering fra universiteter og øvrige 
regioner
Administrationen indstiller at miljø- og 
trafikudvalget anbefaler overfor 
forretningsudvalget og
regionsrådet:
3. at bevilge 2 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015 
til analyse af letbaner og BRT i Storkøbenhavn

Godkendt.
Kenneth Kristensen Berth (O) 
ønskede ført til protokol, at erhvervs- 
og vækstudvalget ikke har taget
stilling til indstillingspunkt 3, som er 
rettet mod miljø- og trafikudvalget.

Midlerne tages fra Øvrig regional 
udvikling under Regional udvikling. 24 
mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i
2015. Midlerne til regional ungeplan og 
ESS beamline tilsagnsbudgetteres, 
således at hele udgiften i henhold til 
budgetreglerne bogføres i 2014.

26-08-2014



Diverse Beslutning Forhandling af resultatkontrakt 
med Copenhagen Capacity

1. at hovedprioritet i resultatkontrakten er at 
operationalisere ReVUS og 'Copenhagen'-
samarbejde i
konkrete indsatser,
2. at Copenhagen Capacity i resultatkontrakten 
forpligter sig til at sikre et tættere, fortløbende
samarbejde mellem aktører om tiltrækning af 
virksomheder, investeringer og talenter til den 
funktionelle
metropol ('Copenhagen'

Godkendt. Udvalget henviste til 
tidligere drøftelse og bad 
administration sikre, at dette indgår i 
afklaring
af kontraktperiode og længde på 
mulige forlængelse med henblik på 
at undgå økonomisk og
organisatorisk usikkerhed i 
forbindelse med udløb af 
kontraktperiode

05-11-2014

Diverse Beslutning Høringssvar vedr. Region Sjællands 
regionale vækst- og 
udviklingsstrategi

Forslag til høringssvar (bilag 2) godkendes. Anbefalet.
Carsten Scheibye (V), Lene 
Kaspersen (C), Hans Toft (C), Erik R 

     

02-12-2014

Diverse Beslutning Høring i forhold til fastlæggelse af 
kongeindikatorer

1. at de stående udvalg og kræftudvalget i 
henhold til forretningsudvalgets beslutning 
afgiver udtalelse
vedr. udkast til kongeindikatorer, og at erhvervs- 
og vækstudvalget i henhold til 

     

Udvalget drøftede sagen og 
anmodede administrationen om at 
udarbejde et udkast til høringssvar.
Carsten Scheibye (V), Lene 
Kaspersen (C), Hans Toft (C), Erik R 

     

02-12-2014

Diverse Beslutning Høring i forhold til fastlæggelse af 
ambitionsniveauer i 
driftsmålstyringen

1. at de stående udvalg og kræftudvalget i 
henhold til forretningsudvalgets beslutning 
afgiver
hørringssvar til ambitionsniveauer for driftsmål, 
således at erhvervs- og vækstudvalget i henhold 

Udvalget drøftede sagen og 
anmodede administrationen om at 
udarbejde et udkast til høringssvar.
Carsten Scheibye (V), Lene 
Kaspersen (C), Hans Toft (C), Erik R 

02-12-2014
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