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9.  Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i bestyrelser m.v. (2020-0143127)

Resumé

Som forberedelse til konstituering af ny Borgerrepræsentation i november 2021 skal der træffes
beslutning om, hvorvidt der fortsat skal udpeges en repræsentant til det hverv, der er forankret i
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler, at der i næste samling fortsat udpeges en
repræsentant til det hverv, der er forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler, at Københavns Kommune fortsat er
repræsenteret i Symbion Fondens bestyrelse af en forvaltningsrepræsentant.

Problemstilling

Alle forvaltninger skal inden kommunalvalg og nykonstituering foretage en vurdering af kommunens
repræsentation i selskaber, organisationer og institutioner som følge af Borgerrepræsentationens
beslutning den 13. oktober 2005 om aktivt ejerskab.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal derfor nu beslutte om det hverv, der nu er forankret i
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal fortsætte efter konstitueringen af
Borgerrepræsentationen efter kommunalvalget.

Løsning



På nuværende tidspunkt er der kun et hverv forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Det drejer sig om Symbion Fonden.

Symbion Fonden har til formål at skabe et organisk samliv mellem forskning og erhvervslivet, der skal
understøtte Danmarks førende position inden for innovation og iværksætteri.

Symbion Fonden er en upolitisk organisation. Bestyrelsen består af erhvervsledere og professorer.
Repræsentationen i bestyrelsen er uden vederlag.

Københavns Kommune bevilgede i 2014 et 10 årigt annuitetslån på 10 mio. kr. til Symbion Fonden.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har tidligere godkendt, at kontorchef i BIF Lars Ethelberg
Nielsen udpeges som Københavns Kommunes bestyrelsesmedlem i Symbion Fonden.

Det er forvaltningen vurdering, at det fortsat er relevant for Københavns Kommune at sidde i
bestyrelsen i Symbion Fonden, da deltagelse giver mulighed for at præge Symbion Fondens arbejde
med at fremme vækst og beskæftigelse inden for iværksætteri samt branding af Københavns
Kommune som iværksætterby.

Bestyrelsen i Symbion Fonden er selvsupplerende. Det betyder, at bestyrelsen selv udpeger nye
bestyrelsesmedlemmer. Efter vedtægten tilstræbes det, at bestyrelsen sammensættes af bl.a. ”1-3
medlemmer fra Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune”. Hvis
kommunen fortsat ønsker at være repræsenteret i bestyrelsen, skal kommunen indstille en kandidat,
der repræsenterer kommunen.

Kommunen har i en årrække været repræsenteret med en forvaltningsrepræsentant. På nuværende
tidspunkt repræsenter kontorchef Lars Ethelberg Nielsen Københavns Kommune i bestyrelsen.

Forvaltningen vurderer, at det fortsat er hensigtsmæssigt at indstille en forvaltningsrepræsentant til
hvervet, der i det daglige arbejder med at understøtte virksomhederne i byen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalgets anbefalinger videresendes til Økonomiafdelingen, som i første omgang fremlægger en
samlet sag for Økonomiudvalget. Sagen vil efterfølgende skulle behandles for
Borgerrepræsentationen.
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Beslutning
Indstillingen blev i sin helhed godkendt.


