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1. Velkommen  
Overborgmesteren bød velkommen til mødet, herunder intro-

ducerede de nye medlemmer af Erhvervsrådet: 

• Anne Stampe Olesen, co-founder og CEO fra Nordic Fem-

ale Founders  

• Arendse Ekegren Baggesen, founder fra SMALLrevolution  

• Allan Agerholm, bestyrelsesformand fra Parken 

• Ida Sofie Jensen, koncernchef i LIF 

• Lars Agersted Carlsen, CEO og stifter fra People Like Us 

• Maria Glæsel, CEO og partner Aiayu.  

 

2. Opfølgning på Københavns Kommunes erhvervsstrategi  

Peter Krogsgaard, konstitueret kontorchef i Kontor for Vækst og 

Erhverv, Økonomiforvaltningen, gav et oplæg om opfølgning på 

Københavns Kommunes Erhvervsstrategi.  

 

Efter oplægget var der en drøftelse i Erhvervsrådet, herunder:  

 

København som grøn og digital frontløber   

Der var en drøftelse af København som grøn frontløber, herun-

der at kommunen bør definere, hvad der menes med bæredyg-

tighed, og hvordan der arbejdes med at nedbringe CO2 aftryk, 

når det fremgår af erhvervsstrategien. Kommunen bør også ar-

bejde mere for at involvere flere private aktører ift. at styrke 

grønt byggeri i byen.   

Til dette bemærkede overborgmesteren bl.a., at kommunen er i 

gang med at udarbejde en ny klimaplan med mål om at redu-

cere Co2-udslip fra forbrug, indkøb og reducere biomasse samt 

et mål om klimapositivitet. Derudover har Borgerrepræsentatio-

nen vedtaget, at kommunen skal have et klimabudget.   

Gode rammevilkår  

Der var en drøftelse af tiltrækning og fastholdelse af arbejds-

kraft, herunder opkvalificering og omskoling af ledige, tiltræk-

ning af bestemte typer arbejdskraft samt et behov for et stær-

kere samarbejde ml. virksomhederne, uddannelsesinstitutioner 

og Københavns Kommune.   
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Overborgmesteren bemærkede, at der er et fokus i Københavns 

Kommune på at styrke beskæftigelsen, herunder i regi af Grea-

ter Copenhagen og med særlige Ukraineindsatser.  

Overborgmesteren bemærkede afslutningsvist, at Erhvervsrå-

det er velkomne til at sende efterfølgende skriftlige bemærknin-

ger vedr. opfølgningen af indsatserne i Erhvervsstrategien til se-

kretariatet v. Amalie Østergaard på jp2w@kk.dk  

 
3. Opfølgning på Københavns Kommunes virksomhedsnetværk 

Overborgmesteren orienterede om, at Københavns Kommune 

har etableret en række virksomhedsnetværk mhp. at fokusere en 

drøftelse inden for et udvalgt tema. Virksomhedsnetværkene 

mødes to gange og involverer udvalgte virksomheder og er-

hvervsorganisationer. 

 

Der er indtil videre afholdt tre forskellige virksomhedsnetværk 

med to møder hver i første halvår af 2022. Der afholdes yderli-

gere fem forskellige virksomhedsnetværk i andet halvår af 2022.  

 

Erhvervsrådet blev orienteret om drøftelser og anbefalinger fra 

de afholdte virksomhedsnetværk om hhv. talenttiltrækning v. 

Økonomiforvaltningen, kreative erhverv og bymiljøer v. Kultur- 

og Fritidsforvaltningen og kvindelige iværksættere v. Beskæfti-

gelse- og Integrationsforvaltningen.  

 

Erhvervsrådet kvitterede for, at kommunen inviterer virksomhe-

derne til en fokuseret dialog. Drøftelserne i virksomhedsnetvær-

kene bør også føre til handlinger og aktiviteter, og kommunen 

kan med fordel dele viden fra netværkene med relevante aktø-

rer.  

 

Erhvervsrådet havde herefter en række bemærkninger til især 

virksomhedsnetværket om kvindelige iværksættere, herunder 

om Københavns Kommunes rolle og fortællingen om kvindelige 

iværksættere.  

 

4. Opfølgning på skole-erhvervssamarbejdet  

Gitte Lohse, fagdirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, gav 

et oplæg om resultaterne af skole-erhvervssamarbejdet. Der 

blev i 2019 etableret et skole-erhverv samarbejde med et særligt 

fokus på STEM-kompetencer, bl.a. som et resultat af en anbefa-

ling fra task force for bedre erhvervsvilkår fra 2018. De nuvæ-

rende midler til projektet udløber i 2022, og der er overvejelser 

om, at projektet skal videreføres. 

 

Erhvervsrådet kvitterede for projektet, men nævnte også, at der 

var blandede praktiske erfaringer fra skole-erhvervssamarbej-

det. Der er særlig vigtigt, at der er fokus på, at lærerne og sko-

lerne er klædt på til opgaven og får det prioriteret i hverdagen.   
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Der var også en bemærkning om, at skole-erhvervsforløbet 

kunne etableres, så eleverne både kom ud i forløbet i 6. og 9.  

klasse.  

 

Der var også en drøftelse af effekten af projektet på både den 

korte og lange bane, herunder om betydningen ift. at få flere 

unge, der søger og tager en erhvervsuddannelse.  

 

Der var et spørgsmål om, hvordan det ser ud i Københavns 

Kommune med overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddan-

nelser. Se bilag 1.  

 

5. Opsamling  

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen takkede for et godt 

møde. Næste møde i Københavns Erhvervsråd finder sted ons-

dag d. 12. oktober kl. 17-19. Sekretariatet arbejder på, at mødet 

finder sted uden for Rådhuset.   


