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Besvarelse af politikerspørgsmål fra V til Økonomiforvaltningen
om Copenhagen Science City
Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling har den 8. oktober
2015 fra Borgerrepræsentationens Sekretariat modtaget følgende
spørgsmål stillet den 7. oktober 2015 af Cecilia Lonning-Skovgaard
(V):
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1. I hvilket omfang er de store pharma-virksomheder i regionen
blevet hørt om udviklingsplanerne og etableringen af
Copenhagen Science City?
Motivation
Copenhagen Science City blev i 2011 etableret som et
samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune, Københavns
Universitet, Rigshospitalet, Professionshøjskolen Metropol og
Bygningsstyrelsen. Forud for dette havde der pågået et arbejde siden
Kommuneplan 2009, hvor det blev besluttet, at man ville lave en
udviklingsstrategi for campusområdet Nørre Campus.
Projektets formål er at skabe vækst med viden som driver. Derfor har
erhvervslivet fra start af været tænkt ind som vigtige i samarbejdet om
at lave en vidensby. I første del af projektperioden var der fokus på at
skabe sammenhæng mellem de vidensinstitutioner, der er beliggende i
området. Dernæst har der via Udviklingsrådet, som er projektets
beslutningsorgan, været involveret en række repræsentanter for
erhvervslivet.
Besvarelse
Økonomiforvaltningen har siden opstarten af samarbejdet om
Copenhagen Science City arbejdet på at skabe en sammenhæng
mellem områdets vidensinstitutioner, grundejere og virksomheder.
Formålet har været at skabe et tværgående samarbejde, hvor der er
fokus på områdets fysiske udvikling i form af anlægsprojekter,
vækstpotentialer ved strategiske samarbejdsprojekter og på en generel
koordinering af markedsføring og øvrige samarbejdsaftaler parterne
imellem.
I processen har det været ambitionen at samle de rette repræsentanter,
som har et stærkt engagement i visionen for Copenhagen Science
City. Udviklingsrådet har pt. to medlemmer, som
Økonomiforvaltningen vurderer, er kvalificerede repræsentanter fra
erhvervslivet, herunder pharmavirksomhederne. Det er hhv. Direktør
Mette Kirstine Agger, Lundbeckfond Ventures og Bestyrelsesformand
Jørgen Bardenfleth, Symbion og Copenhagen Health Tech Cluster.
Sidstnævnte er et klyngesamarbejde, som er i direkte relation til
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formålet med Copenhagen Science City. I det konkrete samarbejde er
der flere virksomheder involveret, blandt andre Novo Nordisk.
Derfor er det Økonomiforvaltningens vurdering, at erhvervslivet er
involveret i et rimeligt omfang i udviklingen af Copenhagen Science
City. Dertil vil der i de kommende år være et øget fokus på at
tiltrække virksomheder til området og på at få flere samarbejder
mellem de offentlige parter i projektet og erhvervslivet.
Med venlig hilsen
Ingvar Sejr Hansen
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