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Dagsorden til bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen Committee 

Dato 4. marts 2019
Tid Kl. 14.00-16.00
Sted Københavns Rådhus, Magistratssalen, 2. sal

Mødeleder: Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune, formand for The Greater Copenha-
gen Committee. 

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

A-punkter
3. Præsentation af Halland i GC-samarbejdet
4. Budget for Greater Copenhagen Committee i 2019
5. Organisering af Greater Copenhagen Committee i 2019
6. Ændring af vedtægter for Greater Copenhagen Committee
7. Afrapportering fra formandskabets besøg hos Hamborgs overborgmester 18. februar 2019
8. Temadrøftelse af faglige hovedspor, ønskede resultater og strategiske indsatser i 2019

8.1. Inspirationsoplæg i tilknytning til det faglige hovedspor om Markedsføring, branding og tiltræk-
ning af talenter og investeringer v. Copenhagen Capacity og Invest in Skåne

8.2. Fælles drøftelse af prioriteringer og indsatser i 2019
9. GC-deltagelse på Folkemøde og Almedalen 2019

B-punkter:
10. Status på Trafikcharteret
11. Status på signaturprojekterne om henholdsvis Gigabit, Life Science og Grænseløs kollektiv trafik.

12. Eventuelt

Dagsordenspunkterne er uddybet på næste side. 

Deltagere:  
• Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
• Carsten Rasmussen, Næstformand i KKR Sjælland og borgmester, Lejre Kommune
• Henrik Fritzon, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne
• Karsten Søndergaard, Næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester, Egedal Kommune
• Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune
• Phillip Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande, Lund
• Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg Stad
• Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
• Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune
• Lars Johnsson, Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms Kommun
• Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
• Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad
• Mikaela Waltersson, Regionsstyrelsens ordförande, Region Halland
• Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun
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Fraværende: 
• Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne 
• Martin Geertsen, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
• Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland  
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Dagsorden til bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen Committee den 4. marts 2019 
 
1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat 

 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
• Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 12. december 2018. 

 
Referat: 

• Formanden bød velkommen til Greater Copenhagens første bestyrelsesmøde i 2019 og særligt vel-
kommen til de nye bestyrelsesmedlemmer fra Halland og Hässleholm, Mikaela Waltersson og Lars 
Johnsson.  

• Herefter præsenterede formanden sin målsætning om at få sat fokus på indholdet i samarbejdet med 
et ”80/20-dogme” for, hvad der skal fylde på møderne: 80 procent indhold og maksimalt 20 procent 
”indre liv”.  

• Formanden appellerede til, at alle i bestyrelsen vil lægge tid og kræfter i vores fælles region imellem 
møderne, for eksempel i kraft af møder med regeringsmedlemmer både i København og Stockholm. 

• Formanden anførte desuden, at der efter bestyrelsesmødet ville blive afholdt ekstraordinært besty-
relsesmøde med henblik på at få vedtaget de foreslåede vedtægtsændringer endeligt. 

• Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen og referatet fra sidste bestyrelsesmøde.  
 

2. Meddelelser til bestyrelsen 

Det indstilles, at: 
•  Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.  

 
Referat: 

• Formanden orienterede om, at den danske regering havde præsenteret et udspil til styrkelse af ho-
vedstadsområdet med 52 konkrete initiativer, herunder en ny bydel, styrket lufthavn, bedre bred-
båndsdækning og en række infrastrukturinitiativer.  

• Formanden henledte desuden opmærksomheden på infrastrukturkonferencen på Københavns rådhus 
d. 6. maj, hvor Greater Copenhagens Trafikcharter ville blive udfoldet.  

• Endvidere meddelte formanden, at det er lykkedes København at tiltrække Grand Départ, Tour de 
France-starten, i 2021, hvilket også er en enestående chance for at markedsføre Greater Copenhagen.  

• Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 
 

A-punkter 
Under A-punkter behandles sager, der vurderes at kræve substansdrøftelser og input fra bestyrelsen. 
 

3. Præsentation af Halland i Greater Copenhagen-samarbejdet  
 
 

Det indstilles, at: 
• Bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og hilser Halland velkommen. 
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Referat: 

• Mikaela Waltersson, Regionsstyrelsens ordförande i Region Halland, gav ordet til Jörgen Preuss, Regi-
ondirektör i Region Halland.  

• Jörgen Preuss præsenterede centrale fakta om Halland, som er den 3. største region i Sverige med 
positiv befolkningstilvækst og høj beskæftigelse. Regionen har en global styrkeposition på AI. Regio-
nen har et godt samarbejde med Göteborg og ønsker at styrke tilknytningen til Malmø og København 
via Greater Copenhagen-medlemskabet. Konkret har Region Halland interesse i at samarbejde om 
blandt andet arbejdsmarked, infrastrukturinvesteringer, en sammenhængende kollektiv trafik og ud-
viklingen af Københavns Lufthavn. 

• Bestyrelsen hilste Halland velkommen i samarbejdet. 
 

 
4. Budget for Greater Copenhagen Committee i 2019 
 

Det indstilles, at: 
• Bestyrelsen drøfter og godkender budget for 2019. 

 
Referat: 

• Formanden henviste til, at der på bestyrelsesmødet 12. december 2018 alene kunne vedtages et be-
tinget budget for 2019, så driften kunne køre videre, indtil der var klarhed over de danske regioners 
hjemmelsgrundlag for medfinansiering under ny lov om erhvervsfremme. 

• Formanden orienterede om, at det reviderede forslag til budget for 2019 tager højde for lov om er-
hvervsfremme ved at dele projektmidlerne op 50/50 til henholdsvis erhvervsfremme og regional ud-
vikling. 

• Formanden anførte, at de danske regioner havde påtaget sig at afklare deres hjemmelsgrundlag for 
deres involvering i samarbejdet, så det sikres, at Greater Copenhagen arbejder på et lovligt grundlag. 

• I budgetforslaget var afsat midler til branding og tiltrækning af talenter og investeringer, i tråd med 
formandens forslag til faglige GC-fokusområder i 2019, hvilket formanden håbede, at bestyrelsen 
kunne bakke op om. Der ville komme et oplæg med inspiration til brug af midlerne senere på mødet. 

• Formanden fremhævede, at der i budgetforslaget desuden er et udisponeret beløb på 3,9 mio. DKK, 
som kan udmøntes til strategiske indsatser inden for regional udvikling. Formanden håbede, at tema-
drøftelsen senere på bestyrelsesmødet kunne give input til strategiske prioriteringer, som styregrup-
pen og koordinationsgruppen kan arbejde videre med. 

• Formanden konstaterede, at det ikke er et mål at udbygge foreningens egenkapital, men i stedet ek-
sekvere på de indsatser, der igangsættes.   

• Bestyrelsen bemærkede, at der bør følges op i forhold til udmøntningen af de 3,9 mio. DKK til strategi-
ske indsatser inden for regional udvikling, samt at der bør igangsættes en ny strategiproces for Grea-
ter Copenhagen, når der har været dansk folketingsvalg. 

• Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen enstemmigt budget 2019. 
 
 

5. Organisering af Greater Copenhagen Committee i 2019 
 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen drøfter og godkender pragmatisk overgangsmodel for 2019. 
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Referat: 

• Formanden orienterede om, at de danske parter siden sidste bestyrelsesmøde d. 12. december 2018 
havde aftalt en midlertidig overgangsmodel for, hvordan samarbejdet med få ændringer kan fort-
sætte med alle parter i 2019 inden for rammerne af den danske erhvervsfremmelov.  

• Overgangsmodellen betyder, at de danske regioner kan deltage i alle punkter på møderne, men ikke 
har stemmeret i sager om erhvervsfremme. Yderligere bidrager regionerne med det samme budget 
som i 2018.  

• Bestyrelsen godkendte overgangsmodellen for 2019. 
  
 

6. Ændring af vedtægter for Greater Copenhagen Committee 
 
 

Det indstilles, at: 
• Bestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer for Greater Copenhagen Committee. 
• Bestyrelsen godkender, at koordinationsgruppen igangsætter arbejdet med en mere 

grundlæggende gennemskrivning af vedtægterne til forelæggelse for styregruppe og be-
styrelse, næste gang der vurderes at være brug for indholdsmæssige ændringer af ved-
tægterne. 

 
Referat: 

• Formanden redegjorde for, at der som følge af den pragmatiske overgangsmodel (punkt 5) er fore-
slået mindre justeringer af Greater Copenhagens vedtægter, der præciserer, at de danske regioner 
ikke har stemmeret i sager, der omhandler erhvervsfremme, og ikke kan finansiere indsatser vedrø-
rende erhvervsfremme og turisme. 

• Efter det ordinære bestyrelsesmøde ville der blive afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, med 
henblik på at få vedtægtsændringerne endeligt vedtaget. 

• Det må forventes, at vedtægterne skal ændres igen, når der er kommet klarhed over den politiske si-
tuation i Danmark efter det kommende folketingsvalg. 

• Formuleringen af §10 i vedtægterne om finansiering gav anledning til en drøftelse i bestyrelsen. Det 
blev besluttet at se nærmere på formuleringen af §10 næste gang, der skal ændres i vedtægterne. 

• Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen indstillingen. 
 

 
7. Afrapportering fra formandskabets besøg hos Hamborgs overborgmester 18. februar 2019 
 

 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning og opfordres til løbende at give eksem-
pler på deres varetagelse af Greater Copenhagen-interesser. 

 
Referat: 

• Formanden orienterede om, at han sammen med Heino Knudsen havde besøgt Hamborg den 18. fe-
bruar 2019 for at mødes med Hamborgs Overborgmester Peter Tschentscher. Hele formandskabet var 
inviteret til mødet, men den svenske del havde desværre ikke haft mulighed for at deltage denne dag.  

• Formålet med besøget var at understøtte og styrke det gode samarbejde med Hamborg samt løfte en 
Greater Copenhagen-dagsorden om styrket infrastruktur i regionen. 
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• Fra Hamborgs side er der interesse for at samarbejde med Greater Copenhagen om styrket infrastruk-
tur med fokus på Femern-forbindelsen og forbindelserne dertil.  

• En fælles dagsorden med Hamborg giver mulighed for at tale på vegne af knap 10 mio. borgere, hvil-
ket giver en stærk platform.  

• Sophie Hæstorp-Andersen orienterede om, at hun i år er formand for STRINGs bestyrelse og også der 
oplever, at Hamborg har fokus på det nordiske, og at der er et godt samarbejde. Endvidere opfor-
drede hun til, at Greater Copenhagen kan lade sig inspirere af Aachen Treaty som eksempel på, hvor-
dan to landes regeringer bakker op om et grænseoverskridende samarbejde. 

• Bestyrelsen drøftede, at der kan være behov for yderligere analyser, som kan underbygge værdien af 
et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen, til brug for den fælles interessevaretagelse. 

• Formanden opfordrede bestyrelsen til at påtage sig opgaven med at varetage Greater Copenhagens 
interesser og løbende videndele om det på bestyrelsesmøderne. 

 
 
8. Temadrøftelse af faglige hovedspor, ønskede resultater og strategiske indsatser i 2019  

 
8.1. Inspirationsoplæg i tilknytning til det faglige hovedspor om markedsføring, branding og tiltræk-

ning af talenter og investeringer ved Copenhagen Capacity og Invest in Skåne. 
 

8.2. Fælles drøftelse af prioriteringer og indsatser i 2019 
 

 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen drøfter og beslutter faglige prioriteringer og indsatser i 2019. 
  
Referat: 

• Formanden motiverede indledningsvis valget af de to hovedspor i 2019: 1) Infrastruktur og mobilitet 
samt 2) tiltrækning af talenter og virksomheder: 

o Trafikcharteret skal følges op af handling og interessevaretagelse, så Greater Copenhagen sik-
res investeringer i infrastruktur fremover.  

o Med branding- og tiltrækningskampagnerne er der skabt nogle af de mest konkrete resultater 
i Greater Copenhagen-samarbejdet ved at tiltrække talenter og investeringer og markedsføre 
regionen. 
 

• Som optakt til sporet om infrastruktur gav formanden ordet til Region Sjælland, der er lead på Trafik-
charteret.  

• David Meinke, udviklingschef i Region Sjælland, gav en mundtlig status på arbejdet med Trafikcharte-
ret – i tillæg til det skriftlige bilag under B-punkterne. David Meinke fremhævede blandt andet den 
tyske myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen, det dansk-svenske samarbejde om sammen-
hængende offentlig transport samt anvendelsen af de 500.000 DKK, der er afsat i 2019-budgettet til 
aktiviteter, der understøtter Trafikcharteret.  

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og lagde vægt på relevansen af interessevaretagelse 
over for parlamenterne i hhv. Stockholm, København og EU. 

• Region Skåne og Helsingborg fremhævede HH-forbindelsen som en sag, der bør arbejdes for at 
fremme, så en beslutning om etablering af en HH-forbindelse kan tages hurtigt efter, at den strategi-
ske udredning er gennemført i 2020. 
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• Som optakt til sporet om branding og tiltrækningskampagner gav formanden ordet til Copenhagen 
Capacity og Invest in Skåne, som præsenterede resultater og værdi af indsatsen med branding og til-
trækning af talenter og investeringer til Greater Copenhagen. 

• Copenhagen Capacity og Invest in Skåne præsenterede desuden forslag til konkrete kampagneaktivi-
teter, som ville kunne igangsættes for Greater Copenhagen i 2019 for det beløb, som var afsat til 
branding og tiltrækningskampagner i budgettet, der blev godkendt under punkt 4 på dagsordenen. 

• Det drejede sig konkret om medfinansiering af to virksomhedstiltrækningskampagner og en mere ge-
nerel brandingkampagne for i alt 2,2 mio. DKK. 

• Bestyrelsen bakkede op om at gennemføre de konkrete kampagneaktiviteter i 2019 for at sikre frem-
drift på et vigtigt område. 

• Flere parter i bestyrelsen efterspurgte herudover, at der bliver udarbejdet en generel kommunikati-
onsstrategi for Greater Copenhagen. Et arbejde, som kommunikationschefgruppen bør engageres i, 
og som bør forankres hos regionens kommuner (näringslivschefer) og prioriteres med de nødvendige 
ressourcer.  

• Bestyrelsen gav sin tilslutning til de to faglige hovedspor i 2019: Infrastruktur samt tiltrækning af ta-
lenter og investeringer. 

• Bestyrelsen bemærkede desuden, at blandt andet grøn omstilling og samarbejde med universiteter 
kunne være potentielle nye indsatsområder for Greater Copenhagen. 

 
 

9. GC-deltagelse på Folkemøde og Almedalen 2019 
 

Det indstilles, at: 
• Bestyrelsen drøfter og godkender koncept for Greater Copenhagens deltagelse i Folkemø-

det og Almedalen 2019. 
 

Referat: 

• Forslag til koncept for Greater Copenhagens deltagelse i Folkemødet og Almedalen 2019 blev kort 
præsenteret af formanden og var desuden udsendt i bilag. 

• Formanden oplyste, at Greater Copenhagen-eventet på Almedalen bliver den 3. juli af hensyn til poli-
tikeres kalendere og ikke den 4. juli, som der står i bilaget. 

• Bestyrelsen godkendte konceptet. 
 

 
B-punkter:  
 
10. Status på Trafikcharteret.  
11. Status på signaturprojekterne om henholdsvis Gigabit, Life Science og Grænseløs kollektiv trafik.  

 
Referat: 

• Bestyrelsen godkendte B-punkterne uden bemærkninger. 
 

12. Eventuelt 
 

Referat: 
 

• Intet til punktet, ud over at formanden takkede for et godt møde. 
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