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17. november 2020 

 

Som opfølgning på indspil om fyrtårn fra Erhvervshus Hovedstaden dateret den 25. september 

2020 er hermed en mere konkret beskrivelse samt introduktion af tidsplan for bestyrelsens 

indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at indspillet til et kommende fyrtårn bliver Iværksætteri i 

Hovedstadsområdet. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe af bestyrelsesmedlemmer, som lige nu er i proces med at 

indsamle yderligere viden, gå i dialog med potentielle partnere, præcisering af indhold og 

fokus mm. Det er planen, at det konkret oplæg præsenteres på Erhvervshus Hovedstadens 

bestyrelsesmøde den 15. december, og umiddelbart derefter sendes til Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Et andet vigtigt fokus område er turisme og de store udfordringer, som Hovedstaden står med 

på det område. Det er derfor bestyrelsens og KKR Hovedstadens klare og meget stærke 

anbefaling, at: 

 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen allokerer flere midler end de 50 mio. der er 

afsat i Udmøntningsplanen - anbefalingen er som minimum 100 mio. kr. mere til 

Erhvervsturisme i Hovedstadsområdet. Den ekstra allokering af midler skal sikre, at den 

store branche får mulighed for genrejsning ifht. den nye markedssituation. 

 

• At Hovedstadsområdet tilgodeses, idet det er faktuelt det hårdest ramte område inden 

for turisme og som en ekstra udfordringer også følgevirkninger af eksempelvis 

minkavlere og følgeerhverv, så rammes Hovedstaden særligt hårdt – konkret eksempel 

er lukning af Kopenhagen Fur. 
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• Omstillingspuljen er en mulighed for virksomhederne, men desværre er den forventelig 

ikke tilstrækkelig for at kunne omstille branchen efter de markante udfordringer, der 

er. Der er modtaget 763 ansøgninger og en samlet sum på 236 mio. Det bevidner, at 

der er en modenhed for omstillingen af et presset erhverv, og en markant efterspørgsel 

herpå. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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