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Referat 

1. Kort orientering om aktuelle sager på erhvervsområdet:   

Overborgmesteren Lars Weiss bød velkommen, herunder sær-

ligt til de nye medlemmer, som er David Dreyer Lassen (prorek-

tor for forskning på KU) og Hanne Christensen (adm. direktør i 

Force Technology). 

 

a. Orientering om virksomheds- og turismenetværk: 

Overborgmesteren orienterede om etableringen af en række 

virksomhedsnetværk og et turismenetværk i Københavns Kom-

mune. Virksomhedsnetværkene giver mulighed for at drøfte 

konkrete problemstillinger eller temaer. I løbet af efteråret af-

holdes de første møder med temaerne 1) talenttiltrækning, 2) 

kvindelige iværksættere og 3) kreative erhverv. Derudover er 

der nedsat et turismenetværk, som har fokus på at styrke gen-

opretning og destinationsudviklingen af København efter co-

rona.  

 

b. Orientering om København som julehovedstad 

Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren Cecilia Lonning-

Skovgaard orienterede om København som julehovedstad. 

Wonderful Copenhagen afholder i den forbindelse en række 

webinarer hhv. d. 13.10 og d. 15.10 om julekampagner. Se link:  

Woco julekampagner 2021 . Det har via julepuljen på 1 mio. kr. 

og den anden udmøntning af genopretningspuljen på 3,1 mio. 

kr. været muligt at søge om aktiviteter og initiativer, der er med 

til at støtte op om København som julehovedstad.  

 

Derudover orienterede borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard 

om resultaterne fra dagens trepartsforhandlingerne med ar-

bejdsmarkedets partere om arbejdskraft med udgangspunkt i 

betydningen for København.   

 

c. Erhvervsrådets situation med Covid-19 krisen 
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Overborgmesteren gav en kort status for Covid-19-krisen i Kø-

benhavn. København har været hårdere ramt end resten af Dan-

mark især ift. serviceerhvervene både ift. omsætning og siden-

hen også ift. rekruttering af arbejdskraft. Meget tyder på, at for-

bruget er på vej op igen, omend byen stadig mangler den del, 

der kommer fra udenlandske turister.  

 

Efter overborgmesterens oplæg var der en drøftelse i Erhvervs-

rådet om den aktuelle Covid-19 situation. Pointer var bl.a.:  

 

- Der er på tværs af brancher udfordringer med at tiltrække 

og fastholde arbejdskraft.  

- En god infrastruktur med særligt fokus på tognettet vurde-

res at være en forudsætning for at tiltrække og fastholde ar-

bejdskraft, ikke mindst på tværs af Øresund.  

- Der skal være fokus på gode fællesskaber for de familier, der 

tager job i København. Ligesom det skal være nemt at få en 

børnehaveplads mv. Her spiller Københavns Kommune 

med International House en vigtig rolle.  

- København har en unik mulighed for at tiltrække (vi-

dens)kongresser og studerende, når udlandet stadig er 

ramt af restriktioner.  

- Antallet af udenlandske studerende er tilbage på niveau før 

corona på universiteterne, men den nationale politik om be-

grænsning af engelsksprogede uddannelser vurderes på 

sigt at være en hindring ift. at tiltrække studerende og si-

denhen kvalificeret arbejdskraft.  

- Der er mangel på materialer og leverancer i byggebran-

chen. Her har kommunen en rolle ift. at gøre det nemmere 

at genbruge materialer fx i byggeriet.  

 

2. Opfølgning på indsatser i Erhvervsstrategien 

Kontorchef Ida Bigum Nielsen gav en kort orientering om op-

følgning på de 67 indsatser i Erhvervsstrategien. Erhvervsrådet 

vil til mødet i april blive præsenteret for en status på fremdriften 

af indsatserne i strategien.  

 

3. Temadrøftelse om megatrends – Københavns erhvervsliv frem 

mod 2035 

Konsulentfirmaet EY ved partner Jonas Groes og partner Tho-

mas Holm Møller gav en introduktion til en temadrøftelse om 

megatrends og deres betydning for erhvervslivet i København. 

Oplægget var særligt fokuseret på, hvordan virksomheder kan 

arbejde med megatrends, og hvordan megatrends kommer til 
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at påvirke fremtidens arbejdsplads. Erhvervsrådet fik herefter 

mulighed for at drøfte temaet i arbejdsgrupper.  

 

Vicegeneralsekretær i OECD Ulrik Vestergaard Knudsen gav fra 

Paris et afsluttende oplæg om, hvordan fire globale mega-

trends: 1) digitalisering 2) globalisering 3) klima og 4) geopoli-

tik påvirker de københavnske virksomheders handlerum i en na-

tional, europæiske og global kontekst.   

 

4. Evt. og netværk 

Overborgmester Lars Weiss takkede for et godt møde. Næste 

møde i Københavns Erhvervsråd afholdes d. 19. april kl. 17-19.  

 

 

 

 


