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Dagsorden til bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee  
 
Dato 22. marts 2017 
Tid 10:00 – 12:00 
Sted  Københavns Rådhus, Hovedkassen 
 
Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne og bestyrelsesformand i The Gre-
ater Copenhagen & Skåne Committee.  
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet  
1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat  
2. Meddelelser til bestyrelsen 
3. Status på Greater Copenhagen-initiativerne for 2016 
4. Status på udrulning af Trafikcharteret – herunder plan for det videre arbejde  
5. Status på arbejdet med grænsehindringer – herunder ophævelse af ID- og grænsekontrollen 
6. Opfølgning på bestyrelsesseminaret d. 25. januar 2017 
7. Program for bestyrelsens studietur til Hamborg d. 16.-17. maj 2017  
8. EVT.  
 
Dagsordenspunkterne er uddybet på de næste sider.   
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1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat (til godkendelse) 
 
Det indstilles, at:  

 Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet i The Greater Copenhagen & Skåne Com-

mittee d. 9. december 2016. 
 

Bilag 1a. Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 9. december 
2016 
 

2. Meddelelser til bestyrelsen (til orientering) 
Bestyrelsesformanden orienterer bestyrelsen om aktuelle sager. 
 
Det indstilles, at:  

 Bestyrelsen tager bestyrelsesformandens meddelelser til orientering.  
 

3. Status på Greater Copenhagen-initiativerne for 2016 (til godkendelse) 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der indhentes halvårlige statusrapporter fra Greater Copenha-
gen-initiativerne, så fremdriften kan følges løbende.  
 
Statusrapporteringen omfatter de i alt 13 initiativer, der indgår i Handlingsplan 2016 samt arbejdet 
med international markedsføring og digital infrastruktur, som efterfølgende er blevet igangsat. Besty-
relsen godkendte den første halvårlige status på mødet den 12. oktober 2016. Status for 2. halvår af 
2016 er vedlagt som bilag. 
 
Samlet set kører initiativerne efter planen, og 10 ud af de i alt 13 initiativer har nået de opstillede le-
verancer for 2016. På arbejdsmarkedsintegration, Trafikcharter samt ESS & MAX IV har der været en-
kelte forsinkelser, hvorfor ikke alle de opstillede leverancer for sidste år er nået. Initiativerne er dog 
godt i gang, og forsinkelserne forventes indhentet i løbet af 2017.  
 
Status forelægges bestyrelsen til orientering.  

 
Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen tager status på Greater Copenhagen-initiativerne for 2016 til efterretning. 
 
Bilag 3a. Status på Greater Copenhagen-initiativerne for 2016 
 

4. Status på udrulning af Trafikcharteret – herunder plan for det videre arbejde (til godkendelse) 
The Greater Copenhagen & Skåne Committee vedtog den 12. oktober 2016 et fælles Trafikcharter, 
som danner grundlag for samarbejdets indsats for at fremme investeringen i en række nødvendige in-
frastrukturprojekter i metropolen.  
 
For at sikre fremdrift og fortsat ejerskab til Trafikcharteret bad bestyrelsen d. 9. december 2016 om, 
at der fremadrettet aflægges status på arbejdet ved bestyrelsens møder. Region Sjælland vil derfor på 
mødet give bestyrelsen en mundtlig orientering om status på arbejdet.  
 
Trafikcharteret er tænkt som et grundlag for Greater Copenhagens politiske beslutningstagere i deres 
arbejde for at fremme og styrke regionens infrastruktur. Internt i Greater Copenhagen-samarbejdet 
skal det derfor sikres, at bestyrelsesmedlemmerne og formandsskabet på en nem og smidig måde kan 



 Dato: 15. marts 2017 
 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 22. marts 2017 
 

 
 

agere for at realisere charterets prioriteter. Bestyrelsen bad derfor på mødet d. 9. december 2016 om 
at få udarbejdet en implementeringsplan for det politiske arbejde.  
 
For at sikre en fokuseret og målrettet udrulning af Trafikcharteret har det derudover været vurderin-
gen, at indsatserne bør forankres i en arbejdsgruppe, der forestår procesledelse og koordinering af 
såvel de konkrete som de politiske og strategiske aktiviteter. 
 
På den baggrund forelægges følgende materialer til bestyrelsens godkendelse:  

 En implementeringsplan, der beskriver hovedindsatserne i forhold til Trafikcharterets forskelli-
ge dele. 

 En udmøntningsplan, der i tillæg til implementeringsplanen beskriver gennemførslen af indsat-
ser og aktiviteter hen over året 2017 samt viser sammenhængen mellem de enkelte indsat-
ser/aktiviteter og initiativtagere. 

 Et diagram, der viser, hvordan indsatserne organiseres.  
 
Det indstilles, at:  

 Bestyrelsen tager status på udrulning af Trafikcharteret i Greater Copenhagen-geografien til ef-
terretning.  

 Bestyrelsen godkender politisk implementeringsplan, udmøntningsplan samt forslag til organi-
sering af arbejdet med udrulning af Trafikcharteret i Greater Copenhagen-geografien.  

 
Bilag 4a. Cover – Plan for politisk implementering og udmøntning af The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee´s Trafikcharter 
Bilag 4b. Politisk plan for implementering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee’s Trafik-
charter 
Bilag 4c. Udmøntning af Trafikcharteret i 2017 i Greater Copenhagen regi 
Bilag 4d. Organisering af udmøntning af Trafikcharteret 
 

5. Status på arbejdet med grænsehindringer – herunder ophævelse af ID- og grænsekontrollen (til 
godkendelse) 
Nedbrydning af grænsehindringer er en kerneopgave i sekretariatet for The Greater Copenhagen & 
Skåne Committee. Som en del af komiteens arbejde med grænsehinderinger har sekretariatet haft 
særligt fokus på ID– og grænsekontrollens effekter for metropolen. 

 
Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee har efterspurgt en status for det gene-
relle arbejde med grænsehindringer samt en implementeringsplan for komiteens fremadrettede ar-
bejde med at afskaffe eller mildne effekterne af ID– og grænsekontrollen.  

 
Sekretariatet har udarbejdet følgende: 

 Status for sekretariatets arbejde med at nedbryde grænsehinderinger.  
 Forslag til implementeringsplan med politiske initiativer til at fjerne eller mildne effekterne af 

ID- og grænsekontrollerne.  
 Fakta-ark vedr. effekter og konsekvenser af den nuværende ID- og grænsekontrol. 
 Budskabspapir, som The Greater Copenhagen & Skåne Committee’s politikere kan benytte i 

arbejdet med at fjerne eller mildne kontrollerne. 
 

Til bestyrelsens orientering er også brochuren ’Hinder och möjligheter’, som sekretariatet fik udarbej-
det i forbindelse med ESS & Max IV: Cross Border Science and Society, samt et udsnit af sekretariatets 
ministerbreve og pressemeddelelser vedlagt som bilag.  
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Det indstilles, at:  
 Bestyrelsen tager status på sekretariatets arbejde med at nedbryde grænsehindringer til efter-

retning.  
 Bestyrelsen godkender forslag til implementeringsplan, fakta-ark samt budskabspapir for ar-

bejdet med at ophæve ID- og grænsekontrollen på den dansk/svenske grænse. 
 
Bilag 5a. Cover - Status på arbejdet med grænsehindringer – herunder ophævelse af ID- og grænse-
kontrollen 
Bilag 5b. The Greater Copenhagen & Skåne Committee’s arbete med gränshinder 2016 
Bilag 5c. Hinder-och-mojligheter 
Bilag 5d. Ministerbreve og pressemeddelelser 
Bilag 5e. Förslag till politisk implementeringsplan för Greater Copenhagen & Skåne Committee 
Bilag 5f. Fakta om ID- og grænsekontrollerne i Greater Copenhagen 
Bilag 5g. Budskabspapir: ID- og grænsekontrol i Greater Copenhagen skal væk  
 

6. Opfølgning på bestyrelsesseminaret d. 25. januar 2017 (til orientering)  
Den 25. januar 2017 blev der afholdt seminar i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden følger i den forbin-
delse op på seminaret i en mundtlig orientering til bestyrelsen.  
 
Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen tager bestyrelsesformandens opfølgning på bestyrelsesseminaret d. 25. januar 
2017 til efterretning.  

 
7. Program for bestyrelsens studietur til Hamborg d. 16.-17. maj 2017 (til godkendelse) 

Styrelsen gav på sitt möte den 12 oktober 2016 Region Skåne mandat att planera ett studiebesök för 
styrelsen till Hamburg. Dessutom fick Region Skåne i uppdrag att utarbeta program för studiebesöket. 
Programmet har förevisats styrgruppen och koordinationsgruppen vid ett flertal tillfällen och Region 
Skåne har bett alla medlemmar att inkomma med synpunkter på programmet efterhand som det har 
utvecklats. 
 
Enligt det preliminära programmet kommer studiebesöket att inledas den 16 maj 2017 kl. 10.30 och 
avslutas den 17 maj 2017 kl. 14.00. Restiden till och från Hamburg är ej inkluderat i detta preliminära 
program. Ett kortare styrelsemöte kommer att hållas i Hamburg den 17 maj. 
 
Styrelsen informeras om utvecklingen av planering och program. Dessutom lämnas förslag till fördel-
ning av kostnader till styrelsen för godkännande. 
 
Det rekommenderas att: 

 Styrelsen går igenom framskriden planering, och det preliminära programmet för studieresan 
till Hamburg noteras. 

 Styrelsen godkänner genomgång av framskriden planering. 
 Styrelsen godkänner den föreslagna fördelningen av kostnaderna för styrelsens studieresa till 

Hamburg. 
 
Bilag 7a. Utkast till program till styrelsens studieresa till Hamburg i 2017 
 

8. EVT.  


