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Udkast til referat af bestyrelsesmødet den 6. december 2019  
 
Sted: Regionshuset, Malmö, Dockplatsen 26, lokale "Rogaland" på 5. sal 
   
Mødeleder: Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune  
 
Deltagere: Greater Copenhagens bestyrelse  
• Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne 
• Carsten Rasmussen, næstformand i KKR Sjælland og borgmester, Lejre Kommune 
• Evan Lynnerup, regionsrådsmedlem, Region Sjælland 
• Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland   
• Henrik Fritzon, regionstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne 
• Karsten Søndergaard, Næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester, Egedal Kommune 
• Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad  
• Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun  
• Niels Hörup, formand for KKR Sjælland, borgmester, Solrød Kommune 
• Phillip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun  
• Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad kommun 
• Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden 
• Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden, borgmester, Albertslund Kommune 
 
Afbud: 
• Martin Geertsen, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden (intet svar)  
• Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande, Region Halland  
• Patric Åberg, ordförande, Kommunförbundet Skåne (ny i bestyrelsen, afløser Kent Mårtensson) 
• Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad 
 

 
Dagsorden 

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat 
2. Meddelelser til bestyrelsen 
 

A-punkter 
3. Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen 
4. Greater Copenhagen Green 
5. Handlingsplan 2020-2021 
6. Budget 2020 
7. Ny formand i 2020 
 

B-punkter 
8. Status på signaturprojekter 
9. Status på Trafikcharteret 
10. Mødeplan for 2020 
11. Eventuelt 
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1. Velkommen og godkendelse af dagsorden 
 
Det indstilles, at: 
• Bestyrelsen godkender dagsordenen 
• Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmøde d. 27. september 2019.  
 
Formanden, Frank Jensen, bød velkommen til 2019’s fjerde og sidste bestyrelsesmøde i Greater Copenha-
gen.  

 
Referat: 
- Bestyrelsen godkendte dagsorden og referatet fra mødet d. 27. september.  
 
2. Meddelelser til bestyrelsen 
Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager. 
 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 
 
Referat:  
- Formanden orienterede om følgende:  
 
1) Formandskabets tur til Stockholm  
- Formandskabet havde en god tur til Stockholm d. 7.- 8. november. 
- Formålet med turen var at etablere en politisk dialog mellem Greater Copenhagen, nationale svenske 

politikere, parter indenfor infrastruktur, arbejdsmarkedet og øresundsintegration.  
- Turen gav et godt indblik i de debatter, der foregik i Sverige om den fremtidige infrastruktur og over-

vejelser om højhastighedstog.  
- Greater Copenhagen skulle fortsat forsøge at påvirke beslutningstagerne i Sverige og Danmark, så der 

prioriteredes midler til infrastruktur og kollektiv transport til vores metropolregion. 
- Med turen var der skabt gode samarbejdsrelationer i Stockholm.  
- Lignende besøg burde gentages.  

 
2) Greater Copenhagens Topmøde  
- Der havde på Topmødet den 15. november været gode debatter om infrastruktur og arbejdsmarke-

det. 
- Der deltog 170 personer, hvilket var rekord. Året før var der 130 deltagere.  
- Topmødet var en god årlig begivenhed, hvor alle Greater Copenhagens borgmestre, regionsrådsordfø-

rer og direktører samledes, uagtet graden af engagementet i Greater Copenhagen.  
 

- Carl Johan Sonesson bemærkede, at Region Skåne arrangerede infrastrukturkonferencen for 2020 
som ville blive afholdt d. 25. maj i Hyllie. 
 

3) Midler til Øresunddirekt Danmark 
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse havde givet tilsagn om økonomisk støtte til Øresunddirekt Dan-

mark i 2020 på 1 mio. ud af de 3 mio. kr., der var søgt om. 
- Driften var således sikret for 2020.  



  

 

 

 
Bilag 1: Udkast til referat af bestyrelsesmødet den 6. december 2019  
 

 
 

- Sekretariatet var sammen med Øresunddirekt, Region Skåne og Region Hovedstaden ved at under-
søge de mere langsigtede fundingmuligheder for Øresunddirekt Danmark. 
 

4) Status på Managing Director til sekreteriatet   
- Mercuri Urval var rekrutteringskonsulent på opgaven, og der var nedsat et ansættelsesudvalg fra sty-

regruppen.  
- Processen var i fuld gang, og der var udvalgt en række kandidater til 2. samtale.  
 
 
A-punkter: 
Under A-punkter behandles sager, der vurderes at kræve substansdrøftelser og input fra bestyrelsen. 

 
 

3. Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen 
For at understøtte Greater Copenhagens indsats for et sammenhængende arbejdsmarked vedtog besty-
relsen på sit møde d. 4. juni 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter 
for Greater Copenhagen sammen med arbejdsmarkedets parter.  
 
Gennem to workshops med efterfølgende bilaterale drøftelser og skriftlig høring er barriererne blevet 
vurderet mhp. at identificere barrierer, som det vurderedes realistisk at ændre, og hvor det vurderedes, 
at en ændring ville have en effekt på arbejdsmarkedets funktion. Til håndtering af barriererne indeholder 
charteret dels en række forslag, som kan sættes i gang med den nødvendige politiske opbakning, dels en 
række forslag, som kræver længere bearbejdning og analyseindsats. 
DI, Dansk Erhverv, Svensk Næringsliv, Sydsvensk Handelskammer, LO Skåne, LO Hovedstaden og AC har 
været med til udarbejdelsen af charteret sammen med medarbejdere fra beskæftigelsesenheder fra GC-
partnerne. Derudover er ESS, Nordisk Råd (repræsenteret ved Bertel Haarder), Dansk Byggeri og Øresund-
direkt blevet hørt i processen.  
 
Som en del af arbejdet er der udarbejdet en potentialeberegning for et mere sammenhængende arbejds-
marked på tværs af den dansk-svenske grænse. Beregningen viser, at bidraget fra et fuldt integreret ar-
bejdsmarked i Greater Copenhagen ville have en BNP-effekt på i størrelsesordenen 1,8-2,9 mia. DKK årligt 
for den svenske og den danske økonomi samlet set. Det svarer til et samlet skatteprovenu på ca. 0,8-1,3 
mia. DKK årligt. 
 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen drøfter udkast til arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen. 
 
Referat:  
- Bo Smith præsenterede første udkast til arbejdsmarkedscharteret.  

o Et af arbejdsmarkedscharterets klare styrker var, at man havde samlet arbejdsmarkedets par-
ter fra Sverige og Danmark om arbejdet, hvilket gav potentialer for konkret opbakning og re-
sultater af charteret.  

- Fra bestyrelsens drøftelse:  
o Det skulle fremgå af charteret, at regionen pt. befinder sig i en økonomisk højkonjunktur. 
o Det skulle fremgå af charteret, at overskuddet genereret af Øresundsbroen, skulle blive i Gre-

ater Copenhagen-regionen eksempelvis til at gøre det billigere at pendle, bygge nye øresunds-
forbindelser eller lignende. Henrik Fritzon bemærkede, at der var for mange usikkerheder 
knyttet til betingelserne for dette på henholdsvis dansk og svensk side, og at dette derfor ikke 
burde medtages i arbejdsmarkedscharteret, men hørte til i en separat diskussion. 
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o De halvt hundrede barrierer, som blev identificeret under den første workshop, skulle være 
tilgængelige, således at der kunne arbejdes videre med dem.  

o Det skulle tydeliggøres, hvordan charteret skabte muligheder for borgere i Greater Copenha-
gen. Det kunne eksempelvis tydeliggøres, at charteret var med til at skabe arbejdspladser/til-
trække arbejdspladser.  

o Henrik Fritzon bemærkede at tiltrækning af arbejdstagere uden for EU/EØS ikke kun skulle 
være forbeholdt højtbetalt arbejdskraft. Formuleringen om den danske beløbsgrænse blev 
dog bibeholdt i forslaget. 

o Det skulle fremgå at den interne nationale pendling var vigtig, ikke kun henover Øresund  
o Der skulle i arbejdet være eksempler på, hvilke tekniske løsninger, der kunne sænke rejseti-

den med 10 min.  
o Illustrationerne i charteret skulle have en større diversitet, hvad angik køn og arbejdsopgaver. 

- Formanden konkluderede, at chartret ville blive tilrettet og drøftet igen på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
4. Greater Copenhagen Green 
Greater Copenhagens bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 4. juni 2019 at igangsætte 
udarbejdelsen af et grønt charter – Greater Copenhagen Green. Formålet med arbejdet er at 
adressere den politiske ambition om grøn omstilling og klimatilpasning i Greater Copenhagen, der alle-
rede er udtrykt i samarbejdets vedtægter og i det materiale, vi brander os med i metropolsamarbejdet. 
Som led i den politiske proces forelægges sagen nu til en første drøftelse med henblik på at fokusere på 
de områder indenfor klimatilpasning og grøn omstilling, der kan være særligt relevante i forhold til samar-
bejdet Greater Copenhagen. Der lægges op til en første drøftelse af ambitionsniveauet for det kommende 
charter. 
For at kvalificere grundlaget for det grønne charter er der igangsat et analysearbejde forestået af 
konsulentfirmaet COWIs danske og svenske afdelinger. På mødet fremlægges de foreløbige resultater 
som grundlag for drøftelsen. Analysen har fire dele: 
- Overblik over medlemsorganisationernes væsentligste politikker, strategier og indsatser på det 

grønne område 
- Internationale styrkepositioner på det grønne område i Greater Copenhagen 
- Trends indenfor det grønne område 
- Sammenhæng til FN’s verdensmål 
Bestyrelsens drøftelse vil danne grundlag for den videre proces frem mod forelæggelse af selve 
charteret, der forventes at ske på bestyrelsesmødet i juni 2020. 
 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager oplægget til efterretning 
• Bestyrelsen drøfter fokusering og ambitionsniveau for det grønne charter. 

 
Referat:  

David Meinke fra Region Sjælland og Linda Høybye fra COWI præsenterede foranalysen og lagde op til 
en politisk drøftelse af fokusering og ambitionsniveau for det grønne charter.  

 
Fra bestyrelsens drøftelse:  
- Greater Copenhagens tiltrækningskampagner brugte i forvejen det grønne som en del af Greater Co-

penhagens samlede brand. Et grønt Charter ville skabe en konkret politisk platform for det brand 
Greater Copenhagen i forvejen nød godt af.  
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- Ud over at konkretisere Greater Copenhagens grønne brand, var der et ønske om at sætte politiske 
ambitioner, som kunne sikre en aktiv udvikling, som gjorde Greater Copenhagen til en foregangs-me-
tropol for bæredygtig omstilling.  

- Det Grønne Charter skulle skabe et fælles ejerskab i samtlige kommuner og regioner. Det var vigtigt 
at alle parter kunne se sig selv i charteret, hvorfor medlemmerne skulle inddrages i løbet af foråret.  

- Charter burde være operationelt, så der kunne måles på, at indsatserne gjorde en forskel.  
- Charteret skulle sætte en høj standard. Ambitiøst og stadig opnåeligt for alle medlemmer af Greater 

Copenhagen. Der skulle selvfølgelig stadig være rum for at nogle parter kunne sætte højere ambitio-
ner for egen kommune eller region.  

- Det Grønne Charter burde indeholde få konkrete emner. Bestyrelsen var specielt interesseret i at der 
blev fokuseret på:  

o Cirkulær økonomi  
o Energiomstilling  
o Klima og klimatilpasning 
Hertil kom: 
o Smart byudvikling og smart teknologi.  
o Reduktion af udledning af drivhusgasser  
o Grøn mobilitet 

- Biodiversitet skulle ikke indgå.  
- Arbejdsmarkedets parter kunne med fordel involveres i arbejdet.  
- For at få en fælles målestandard kunne man undersøge muligheden for at måle efter samme standar-

der som C40-byerne gjorde det, hvis der eksempelvis skulle udarbejdes en konkret plan for at indfri 
Paris-målsætningen.  

- Det grønne charter forventedes at blive vedtaget på bestyrelsesmødet inden sommerferien i 2020.  
 
 

5. Handlingsplan 2020-2021 
 
Styrelsen för Greater Copenhagen Committee ska årligen anta en handlingsplan som sätter ramarna 
och riktning för kommitténs arbete under det kommande året. I samband med att man 
antog den nu gällande handlingsplanen beslutade styrelsen att handlingsplanerna framöver ska 
vara tvååriga. Handlingsplanen för 2018-2019 går ut vid årsskiftet. Detta innebär att en handlingsplan 
för 2020-2021 nu ska antas. En status för signaturprojekten i Handlingsplanen 2018- 
2019 presenteras under B punkterna. 
Arbetet med att ta fram Greater Copenhagen Committees handlingsplan för 2020-2021 har pågått 
sedan i somras. Med hänsyn till att styrelsen den 4 juni 2019 beslutade att samarbetet ska ta fram ett 
charter på arbetsmarknadsområdet och ett charter på det gröna området föreslår arbetsgruppen att 
dessa charter lägger grunden till de strategiska insatserna i handlingsplanen på följande sätt: 

• Sammanhållen arbetsmarknad 
• Greater Copenhagen Green 
• Infrastruktur och mobilitet 
• Digital utveckling 

Respektive strategiskt insatsområde föreslås innehålla en beskrivning av vår vision/ambition på 
området, vilka utmaningar och insatser vi ser och vilka resultat effekter vi strävar efter. Utöver de strate-
giska insatsområdena ser arbetsgruppen att det finns två horisontella teman och/eller verktyg som ge-
nomsyrar samtliga insatsområden: 

• Kommunikation, marknadsföring/kampanjer och påverkansarbete 
• Nyckeltal och indikatorer 
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Det indstilles:  
• Bestyrelsen diskuterer udkastet til handlingsplanen for 2020-2021.  
• Bestyrelsen godkender udkastet til handlingsplanen for 2020-2021.  

 
Referat:  
- Region Skåne præsenterede handlingsplanen.  
- Bestyrelsen godkendte handlingsplanen for 2020-2021 med bemærkning om, at den generelt skulle 

indeholde mere aktive formuleringer og knyttes til konkrete resultater.  
 
 
6. Budgetforslag for Greater Copenhagen for 2020 
 
Vedlagte budgetforslag for Greater Copenhagen for 2020 fremlægges for bestyrelsen til godkendelse. 
 
Indtægter 
Budgettet for 2019 udgør i alt 10,935 mio. DKK med bidrag fra danske og svenske regioner samt 
Nordisk Ministerråd. Bidraget fra Nordisk Ministerråd går både til driftsudgifter og til aktiviteter, 
der skal bidrage til at udvikle grænseoverskridende samarbejde. 
I modsætning til budgettet for 2019 indgår der i budgettet for 2020 ikke tilskud fra den danske 
Erhvervsfremmebestyrelse. 
 
Udgifter 
I budgettet er der afsat 5,855 mio. DKK til ”sekretariat, kommunikation samt drift”, herunder midler til en 
årlig indikatorrapport, evt. ekstraordinære indsatser samt midler til GC’s indsats i forbindelse med Alme-
dalen og Folkemødet 2020. I lighed med budgettet for 2019 er der indregnet yderligere to årsværk til se-
kretariatet til opgaver, som hidtil er blevet løst af Region Hovedstaden, samt til udvikling og ledelse af 
projekter. Stillingerne har været ubesat i 2019 og forventes besat i starten af 2020. Derudover er der afsat 
5,080 mio. DKK til ”strategiske indsatsområder 
(projekter)”. 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen vedtager vedlagte budgetforslag for 2020. 
• Udisponerede midler på 1,9 mio. DKK under Gigabit-signaturprojektet videreføres til 2020 og ind-

satsområdet for Digital Udvikling. 
• Styregruppen bemyndiges til løbende at kunne udmønte midler til projekter inden for den god-

kendte budgetramme. 
• Disponeringen af midlerne vurderes medio 2020 mhp. en evt. omdisponering, såfremt der ikke er 

igangsat aktiviteter, eller er forventninger om det. 
 
Referat:  
- Konstitueret sekretariatschef Peter Krogsgaard gjorde opmærksom på, at man måtte forvente et 

større mindreforbrug for 2019. Dette bl.a. pga. 2 ledige vakancer i sekretariatet samt manglende 
fremdrift på en række af de strategiske projekter. 

- Bestyrelsen afsatte yderligere 200.000 til arbejdsmarkedscharteret. Det aftaltes, at sekretariatet 
skulle findes midlerne indenfor budgetrammen. 

- Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2020.  
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7. Ny formand for Greater Copenhagen Committee i 2020 
 
Regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland, overtager formandsposten for Greater Copenha-
gen d. 1. januar 2020 og vil orientere bestyrelsen om sit formandskab. 
Bestyrelsen bedes desuden tage sammensætningen af formandskabet i 2020 til efterretning. Formandska-
bet består af fire personer – en formand og tre næstformænd, der udpeges af de fire 
regionale geografier for 1 år ad gangen. 
Formandskabet sammensættes af både kommunale og regionale repræsentanter således, at 
mindst én af næstformændene vælges blandt de kommunale bestyrelsesmedlemmer i perioder med en 
regional bestyrelsesformand og mindst én blandt de regionale repræsentanter i perioder 
med en kommunal bestyrelsesformand. 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager sammensætningen af formandskabet for 2020 til efterretning. 
• Bestyrelsen orienteres af den kommende formand, Heino Knudsen, om hans formandskab i 2020. 

 
Referat: 

- Formanden orienterede om, at formandskabet for 2020 ville have følgende sammensætning:  
o Området region Sjælland; Heino Knudsen (formand) 
o Området region Skåne; Carl Johan Sonesson  
o Området region Halland; Mikaela Waltersson 
o Området region Hovedstaden; Frank Jensen  

- Bestyrelsen tog dette til efterretning.  
 

- Formanden for Greater Copenhagen i 2020, Heino Knudsen, præsenterede sine forventninger til 
2020. Herunder at han forventede, at året kunne kategoriseres i to dele. I første halvdel skulle 
Greater Copenhagens politiske chartre drøftes, mens andet halvår skulle føre til udmøntning af 
handlinger.  

- Heino Knudsen var opsat på at fortsætte den interessevaretagelse, der var sat i gang.  
- Bestyrelsen tog Heino Knudsens orientering til efterretning,  
- Bestyrelsen tog til efterretning, at Heino Knudsens ville varetage formandsposten for Greater Co-

penhagen i 2020.  
 
 
B-punkter  
 
Under B-punkter behandles de sager, som vurderes uproblematiske. Der lægges op til, at B-punkterne 
godkendes samlet. 
 
8. Status på signaturprojekter: 

a. Gigabit (Bilag 7) 
b. Grænseløs kollektiv transport på et integreret arbejdsmarked (Bilag 8) 
c. Lifescience/Mikrobiom (Bilag 9) 

 
9. Status på Trafikcharteret (Bilag 10) 
Status er angivet i bilag  
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10. Mødeplan for 2020 (Bilag 11) 
Mødeplanen er angivet i bilag  
 
Referat:  

- Bestyrelsen godkendte alle B-punkterne samlet.  
 
11. Eventuelt 
 
Referat:  

- Formanden takkede for et godt 2019.  
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