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Dato
Tid
Sted

3. juni 2020
Kl. 10-12
Skype

Mødeleder: Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland, formand for The Greater
Copenhagen Committee.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Meddelelser til bestyrelsen
a-punkter:
3. Managing Director Tue David Bak fortæller om sine tanker for Greater Copenhagen
4. Kommunikationshandlingsplan for Greater Copenhagen 2020
5. Greater Copenhagen Green
6. Greater Copenhagen topmøde 2020
b-punkter:
7. Status på Trafikcharteret
8. Evt.
Deltagere:
- Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland (mødeleder)
- Carl-Johan Sonesson (Region Skåne)
- Evan Lynnerup (Region Sjælland)
- Henrik Fritzon (Region Skåne)
- Karsten Søndergaard (KKR Hovedstaden)
- Patric Åberg (Östra Göinge)
- Philip Sandberg (Lunds Kommun)
- Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedstaden)
- Steen Christiansen (Albertslund Kommune)
- Torkild Strandberg (Landskrona Stad)
- Peter Danielson (Helsingborg Kommun)
- Carsten Rasmussen (KKR Sjælland)
- Katrin Stjernfeldt (Malmø)
- Martin Geertsen (Region Hovedstaden)
- Mikaela Waltersson (Region Halland)
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Pierre Månsson (Kristianstad Kommun)
Frank Jensen (Københavns Kommune)

A-punkter
1. Godkendelse af dagsorden
Det indstilles, at:
• Bestyrelsen godkender dagsordenen
• Bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen Committee d. 26.
februar 2020.
Bilag 1: Udkast til referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen Committee d. 26. februar 2020.
Referat:
Formanden bød velkommen. Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Meddelelser til bestyrelsen
Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager.
Det indstilles, at:
- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.
Referat:
Greater Copenhagen og Corona:
-

Heino Knudsen orienterede om, at der er sendt et brev til den danske justitsminister på vegne
af formandskabet i Greater Copenhagen Committee vedrørende grænsehindringer samt, at
han har været afsender på en pressemeddelelse om samme tema.
Bestyrelsen havde en dialog om grænsehindringer, der endte med, at det blev besluttet, at der
sendes en pressemeddelelse og brev til den hhv. den danske og svenske statsminister med
opfordring til at åbne op for en regional grænseåbning.
Samtidigt ønsker bestyrelsen, at der indgås en dialog med den danske og svenske regering om,
hvad der på sigt kan gøres, hvis og når lignende situationer opstår.

Møde mellem de regionale medlemmer af styregruppen og Managing Director fra Greater
Copenhagens sekretariat:
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På styregruppens møde d. 30. april 2020 blev det aftalt, at der skulle afholdes et møde mellem
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de regionale medlemmer af styregruppen og Managing Director fra Greater Copenhagens
sekrtetariat.
Gruppen er nu påbegyndt deres arbejde med at kigge på, hvor og hvordan Greater
Copenhagen kan levere merværdi under den tiltagende økonomiske krise.
Gruppens arbejde forventes forelagt på styregruppemødet
d. 28. august.

3. Managing Director Tue David Bak fortæller om sine tanker for Greater Copenhagen
Tue David Bak, der tiltrådte 1. april 2020 som Managing Director, giver sit bud på arbejdet i Greater
Copenhagen fremover set i lyset af Corona-situationen, hans internationale erfaringer de seneste tre
år samt den første måneds arbejde i sekretariatet. Tue giver blandt andet sit bud på, hvordan
sekretariatet vil være med til at sikre, at effekten på vækst og udvikling i Greater Copenhagen styrkes
fremover.
Det indstilles, at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
Managing Director, Tue David Bak, redegjorde for sine tanker om det fremadrettede arbejde i Greater
Copenhagen, herunder hvad der skal til for at gøre det attraktivt for investorer, virksomheder,
iværksættere, ideer og talenter at tilvælge Greater Copenhagen fremfor andre geografier.
4. Kommunikationshandlingsplan 2020
Med bestyrelsens vedtagelse af Greater Copenhagens kommunikationsstrategi i februar 2020 følger
udarbejdelsen af en kommunikationsplan for 2020, som er en arbejdsplan, der udpeger årets
kommunikationsmæssige indsatsområder.
Kommunikationsplanen skal ses i umiddelbar sammenhæng med etableringen af en kernegruppe af
kommunikationsansvarlige fra bestyrelsens formandskabsorganisationer samt sekretariatet.
Kommunikationsindsatsen skal varetages i et samarbejde i kernegruppen med deltagelse af
formandskabsorganisationerne, så det sikres, at Greater Copenhagen reagerer med den hastighed, der
er nødvendig for at få gennemslagskraft i det herskende mediebillede. Etableringen af kernegruppen
er blevet forsinket af Coronakrisen, men gruppen er nu fuldt operationel.
Kommunikationsplan for 2020 har fokus på følgende tematiske områder:
1) Arbejdsmarkedscharteret (forår/sommer)
2) Infrastruktur (efterår)
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Den konkrete udmøntning af kommunikationsplanen vil ske via samarbejdet i kernegruppen af
kommunikationsansvarlige.
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Corona-indsats
Corona-udbruddet har umuliggjort en række af Greater Copenhagens udadvendte aktiviteter i foråret
og sommeren. Det gælder bl.a. en konference om arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer i
april, en infrastrukturkonference i maj og deltagelsen i Folkemødet i juni 2020.
Parallelt med de planlagte indsatsområder nævnt ovenfor i kommunikationsplanen for 2020 foreslår
sekretariatet en ekstra indsats, Greater Copenhagen – Back to Business, som i forår/sommer kan
bruge Coronakrisen som afsæt for at styrke Greater Copenhagens politiske dagsorden. Indsatsen har
disse elementer:
1) En kronik fra formandskabet som i svenske og danske medier understreger behovet for at
styrke regionens forskning og erhvervsvækst, samt gør rede for, hvordan GC kan bidrage til
denne udvikling.
2) Organisering af et VIP-møde mellem specialister i kommercialisering af forskning inden for life
science, regionens førende universiteter (fx KU, Lund, DTU) samt det politiske formandskab.
Mødet skal åbne døren for en bedre kommerciel udnyttelse af regionens forskning inden for
life science, hvor GC faciliterer dialogen samt er med til at skubbe på politisk ift. f.eks
nationale barrierer, der måtte besværliggøre den vækstskabelse.
3) Digitale varer og services har vist sig som en forudsætning for, at mange virksomheder har
kunnet fortsætte deres aktiviteter under Corona-krisen. Andre har for sent opdaget, at de ikke
udnytter de digitale muligheder godt nok. Digitalisering (både i form af infrastruktur og som
redskab til samarbejde) bør derfor fremmes i samarbejde med erhvervslivets organisationer.
Styregruppen godkendte udkastet til kommunikationsplan 2020 på sit møde den 30. april 2020.
Det indstilles, at:
• Bestyrelsen drøfter kommunikationsplan 2020.
Bilag 4: Kommunikationsplan 2020.
Referat:
Managing Director, Tue David Bak, præsenterede kommunikationshandlingsplanen, herunder den
særlige Coronaindsats, der skal være med til at styrke regionens vækst og modstandsdygtighed
gennem initiativer inden for GC’s aktivitetsområder.
Fra bestyrelsens drøftelse:
-
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Bestyrelsen fandt, at det er en god ide, at der gøres en særlig indsats for at få regionen tilbage på
03.06.2020
vækstsporet.
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Formanden foreslog herudover, at der udpeges hhv. en dansk og svensk talsmand for områderne
arbejdsmarked, det grønne og infrastruktur for at gøre den fremadrettede kommunikation mere
dynamisk.
Bestyrelsen bakker op om dette, men er samtidigt opmærksomme på, at det er vigtigt, at alle har
mulighed for at udtale sig på Greater Copenhagens vegne
Formanden orienterede om, at der ultimo juni udsendes et notat til bestyrelsen vedrørende
kommende lobbyindsatser i 2020, herunder en kommende lobbytur for formandskabet.
Der skal arbejdes med Greater Copenhagens hjemmeside, så den fremstår opdateret med de ting,
der foregår i Greater Copenhagen.

Formanden opsummerede, at:
- Bestyrelsen bakker op om, at der igangsættes ekstraordinære kommunikationsindsatser under
Corona-krisen.
- Bestyrelsen bakker op om, at der udpeges hhv. en dansk og svensk talsmand for områderne
arbejdsmarked, det grønne og infrastruktur.
- På dansk side er Frank Jensen er udnævnt til talsmand for arbejdsmarkeds området, Heino
Knudsen er udnævnt til talsmand for det grønne område, og Sophie Hæstorp Andersener er
udnævnt til talskvinde for infrastruktur.
5. Greater Copenhagen Green
Greater Copenhagen Committee besluttede på bestyrelsesmødet den 4. juni 2019 at igangsætte
udarbejdelsen af et grønt charter – Greater Copenhagen Green. Charteret skal adressere den politiske
ambition om grøn omstilling og klima, der bl.a. er udtrykt i samarbejdets vedtægter og
brandingmaterialer.
På baggrund af politiske drøftelser i Greater Copenhagens bestyrelse – senest den 26. februar 2020 –
er det besluttet, at charteret skal fokusere fire overordnede temaer: Cirkulær økonomi, Grøn
omstilling, Smart energi og Klimatilpasning. Bestyrelsen har desuden peget på nødvendigheden af, at
charteret også adresserer vækstpotentialer, merværdien i forhold til medlemsorganisationerne samt
definerer indsatser/indsatsområder.
Næste skridt er en ekstern faglig involveringsproces med inddragelse af væsentlige aktører med
betydning for charterets forankring og udmøntning. Involveringsprocessen vil finde sted frem mod
sommeren 2020, idet der afholdes to konsultationer med en række danske nøgleaktører hen over juni
måned. Opstarten af involveringsprocessen med svenske aktører afventer forankring hos en svensk
organisation.
Der lægges op til en endelig forelæggelse af charteret til politisk godkendelse den 1. oktober 2020.
Covid 19s betydning for charter og proces
Den nuværende periode med Covid 19 får betydning for charteret Greater Copenhagen Green.
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opmærksomhed på vækst og beskæftigelse.
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På det processuelle plan skaber restriktioner for forsamlinger og møder – der er fastlagt af
regeringerne i Danmark og Sverige – begrænsninger for mødeaktiviteter i involveringsprocessen. Der
knytter sig derfor en vis usikkerhed til perioden for involveringsprocessen. Af bilagsmaterialet fremgår
tiltagene i forhold til, hvordan involveringsprocessen tænkes afviklet, og hvem der forventes inddraget
i processen.
På baggrund af drøftelserne omkring udkastet til det grønne charter er udkastet nu opdateret og
vedlagt sagen. Charter-udkastet – i den form det har nu – vil være afsæt for sonderinger i forhold til
nøgleaktører i involveringsprocessen. Formålet med processen er at indkredse væsentlige indsatser i
det endelige charter i forhold til eksempelvis Co2-reduktion, vækst og beskæftigelse, partnerskaber og
finansiering samt ”gennemførbarhed”.
Den 13. november 2020 afholdes Greater Copenhagens årlige topmøde. Topmødet vil have fokus på
klima og grøn omstilling i sammenhæng med vækst og beskæftigelse.
Mødet forventes afholdt på RISØ ved Roskilde. RISØ er en del af DTU, Danmarks Tekniske Universitet
og har gennem et halvt århundrede bl.a. forsket i forskellige energiformer.
Det indstilles, at:
• Bestyrelsen drøfter, hvordan det grønne charter kan skabe merværdi for vækst og grøn
omstilling i Greater Copenhagen, der ikke er muligt for medlemmerne hver for sig.
• Bestyrelsen drøfter, hvordan og hvor meget de vil sætte deres egne organisationer i spil i
udlevelsen af det grønne charter.
• Bestyrelsen overvejer et stort initiativ, der kan fungere som et signaturprojekt for det grønne
charter.
Bilag 5a: Notat om status for Greater Copenhagen Green.
Bilag 5b: Udkast til charter for Greater Copenhagen Green.
Bilag 5c: Notat om ekstern inddragelsesproces.
Referat:
Udviklingschef i Region Sjælland David Meinke præsenterede det foreløbige arbejde med Greater
Copenhagen Green, herunder involveringsprocessen.
Fra bestyrelsens drøftelse:
- H22 kan med fordel tænkes ind i arbejdet med GC Green.
- De beskrevne mål i GC Green, skal være relevante for alle.
- GC Green skal koordineres med det arbejde, der laves i STRING på det grønne område.
- GC Green skal være fokuseret, hvilket betyder, at de foreløbige initiativer skal indsnævres.
- Det er vigtigt med ejerskab i medlemskredsen og tydelig kommunikation af GC Green fra
sekretariatet.
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Opsummering:
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- Formanden opsummerede, at GC Green i sin endelig form, som det skal fremlægges d. 1. oktober
2020, gøres mere fokuseret med færre beskrevne initiativer. Samtidigt skal det fremgå, hvordan
GC Green kan være med til at genere en økonomisk og miljømæssig merværdi for samfundet.
- De mål, der er beskrevet i GC Green, justeres, så de forekommer relevante for alle medlemmer.
6. Greater Copenhagen topmøde 2020
Greater Copenhagen afholder sit topmøde d. 13. november 2020. Greater Copenhagens grønne
charter ”Greater Copenhagen Green” er i centrum for topmødet. Topmødet vil derfor have cirkulær
økonomi, grøn omstilling, smart energi og klimatilpasning i et vækstperspektiv som omdrejningspunkt.
Covid 19 har allerede haft en væsentlig indvirkning på samfundet, og derfor vil der i såvel charter som
på topmødet være rettet et særligt fokus på vækst og beskæftigelsesperspektiverne ved Greater
Copenhagen Green.
Det grønne charter forelægges endeligt Greater Copenhagens bestyrelse den 1. oktober 2020.
Topmødet bygges derfor op således, at der indledningsvis fokuseres på, hvordan
medlemsorganisationerne internt kan arbejde med at indfri ambitionerne i det grønne charter.
Formiddagen skal være med til at bygge en base af optimisme og skabe en ambitiøs ramme for det
videre arbejde med charteret blandt medlemskredsen.
Om eftermiddagen vil fokus være rettet mod Greater Copenhagens omverden. Her planlægges der
bidrag fra keynote speakers- og repræsentanter fra organisationer og virksomheder omhandlende,
hvordan de ser Greater Copenhagen brandet og fællesskabet som platform for grøn udvikling med
udgangspunkt i charterets ambitioner. Her vil der oplagt kunne følges op på de initiativer,
partnerskaber m.m., der forventes som resultat af involveringsprocessen omkring Greater
Copenhagen Green.
Formen på topmødet vil være en blanding af inspirerende indlæg taler og debatter samt drøftelser
med og mellem medlemmerne, som skal bidrage til den videre udvikling og indfrielse af målsætninger
med Greater Copenhagen Green.
Topmødet afholdes på Danmarks Tekniske Universitet Risø ved Roskilde. Niels Bohr grundlagde sit
arbejde på Risø, og Risø er udspringet for arbejdet med bæredygtig energiomstilling. Derfor er det en
oplagt lokation for afsættet til Greater Copenhagen Green.

Topmødet er forbeholdt politikerne og øverste embedsmandslag i medlemsorganisationerne.
Økonomien afholdes af Greater Copenhagens budget. Greater Copenhagen sekretariatet er tovholder
på konferencen sammen med Region Sjælland som formandsorganisation.
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Topmødet planlægges under hensynet til de gældende Covid-19 restriktioner i både Danmark og
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Sverige. Afhængigt at retningslinjerne kan der være behov for at foretage justeringer i form, program
og placering frem mod fredag den 13. november. Vil det mod forventningen ikke være muligt at
afvikle
topmødet i det skitserede setup, vil der løbende blive arbejdet med en plan B, som skal sikre samme
effekt af topmødet.
Det indstilles, at:
• Bestyrelsen bidrager med refleksioner over, hvordan topmødet kan medvirke til at skabe et
godt afsæt for at indfri ambitionerne med Greater Copenhagen Green.
Referat:
Heino Knudsen orienterede om planerne for det kommende topmøde, herunder at der tænkes i en
plan B i så fald, at Coronasituationen fordrer det. Endvidere orienterede Heino om, at den danske og
svenske statsminister inviteres til topmødet.
Formanden opsummerede at:
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Bestyrelsen bakker op om, at den danske og svenske statsminister inviteres til topmødet.
B-punkter
7. Status på Trafikcharteret (bilag 7)
8. Eventuelt.

Bilagsoversigt
Bilag 1: Udkast til referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen Committee d. 26. februar 2020
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Bilag 4: Kommunikationsplan 2020
Bilag 5a: Notat om status for Greater Copenhagen Green.
Bilag 5b: Udkast til charter for Greater Copenhagen Green.
Bilag 5c: Notat om ekstern inddragelsesproces.
Bilag 7: Status på Trafikcharteret.
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