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Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee 
 
Dato 17. maj 2017 
Tid 8:30 – 10:00 
Sted  Hotel Le Méridien, Hamborg  
 
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. Strategisk ramme for Greater Copenhagen  
4. Involvering af erhvervsliv og relevante interessenter i Greater Copenhagen 
5. Avsiktsförklaring/Letter of Intent mellan Hansestadt Hamburg og The Greater Copenhagen & Skåne 

Committee  
6. Brev til den danske og svenske regering vedrørende Øresundsforbindelser  
7. Opsamling på Budget 2016 og status på udmøntning af Budget 2017 
8. The Greater Copenhagen & Skåne Committee på Folkemødet og Almedalen i 2017 
9. The Greater Copenhagen & Skåne Committee – resultater fra 2016 
10. EVT.  
 
Deltagere: 
• Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun 
• Carl-Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförende, Region Skåne  
• Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne  
• Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland 
• John Engelhardt, Næstformand i KKR Hovedstaden, Borgmester i Glostrup 
• Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad 
• Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne 
• Knud Erik Hansen, Næstformand for KKR Sjælland, Borgmester, Faxe kommune 
• Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune   
• Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden  
• Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförende, Helsingborg Stad   
• Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun 
• Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden  
• Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland  
• Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune 
• Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordförande, Landskrona Stad 
 
Afbud:  
• Anders Åkesson, Vice-ordförande, Region Skåne  
• Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune  
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Referat af bestyrelsesmødet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 17. maj 2017 
 

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. 22. marts 2017. 
 

Referat:  
• Formanden bød velkommen til årets andet møde i bestyrelsen for The Greater Copenhagen & 

Skåne Committee.  
• En særlig velkomst blev rettet til Pierre Månsson, der ved årsskiftet afløste Helene Fritzon som 

Kristian Stads repræsentant i bestyrelsen.  
• Under godkendelse af dagsordenen meddelte bestyrelsesformanden, at dagsordenspunktet 

’Avsiktsförklaring/Letter of Intent mellan Hansestadt Hamburg og The Greater Copenhagen & 
Skåne Committee’ ville udgå.  

• Bestyrelsesformanden orienterede derpå bestyrelsen om processen for brevet til den danske og 
svenske regering vedrørende nye Øresundsforbindelser. Bestyrelsesformanden redegjorde end-
videre kort for uenighederne og foreslog en åben drøftelse af brevet under punkt 6.   

• Bestyrelsen godkendte dagordenen for bestyrelsesmødet.  
• Bestyrelsen godkendte derpå referat af bestyrelsesmødet d. 22. marts 2017.   

 
 
2. Meddelelser til bestyrelsen (til orientering) 

 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.  
 

Referat:  
• Bestyrelsen blev givet følgende meddelelser: 

 
EMA:  
• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om følgende:   

o At der d. 24. marts 2017 blev fremsendt breve til henholdsvis den danske og svenske rege-
ring, hvori regeringerne blev opfordret til at samarbejde om at tiltrække EMA.  

o At der ikke er modtaget svar fra de to regeringer.  
o At formanden håbede, at de to regeringer længere fremme i beslutningsprocessen i EU-

systemet om den fremtidige placering af EMA kunne se muligheder i et samarbejde.  
 

ID- og Grænsekontrollen 
• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om følgende:  

o At ID-kontrollen på den danske side af Øresund blev ophævet d. 4. maj 2017, men at den 
svenske regering samtidig skærpede grænsekontrollen ved indrejse til Sverige.   

o At der arbejdes på en løsning, hvor svensk politi kan gennemføre grænsekontrollen på toget 
over Øresund, så stoppet på Hyllie station undgås, og rejsetiden forkortes.  

o At en implementering af kontrol på togene er udfordret, da det vil kræve flere ressourcer, 
som det svenske politi ikke har.  
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• Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvordan der kan arbejdes videre med ID- og grænsekon-
trollen og besluttede at fastholde presset for en fuld ophævelse af grænsekontrollen. 

 
Avsiktsförklaring/Letter of Intent:  

• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om følgende:  
o At der fra Hamborgs side har været ønske om, at en samarbejdsaftale indgås med Hamburg 

Metropolitan Region frem for Hamborg Hansestad.  
o At Hamborg er positivt indstillet i forhold til at indgå en samarbejdsaftale, der indeholder 

konkrete og strategiske fælles indsatser.  
o At processen med at udarbejde en samarbejdsaftale fortsætter og forventeligt kan under-

skrives i efteråret 2017. 
• Det blev påpeget, at STRING, og de aktiviteter der allerede er i gang her, skal indtænkes i sam-

arbejdsaftalen.  
• Bestyrelsen besluttede at give styregruppen i opdrag at fortsætte arbejdet med at udvikle en 

samarbejdsaftale med Hamborg.  
 

Trafikcharter 
• Region Sjælland orienterede bestyrelsen om status på udrulningen af Trafikcharteret. Herun-

der:  
o At der i udrulningen af Trafikcharteret arbejdes i mange spor.  
o At der er behov for engagement og solid politisk interessevaretagelse fra alle parter.  
o At bestyrelsen opfordres til at prioritere arbejdet og ejerskabet til udrulningen af Trafikchar-

teret både bilateralt og fælles i Greater Copenhagen sammenhæng.  
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
 

3. Strategisk ramme for Greater Copenhagen  
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen bekræfter den strategiske ramme og de prioriterede indsatser for det fremadret-
tede arbejde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee, som bestyrelsen nåede til enig-
hed om på seminaret d. 25. januar 2017.   

 
Referat:  

• Bestyrelsesformanden præsenterede den strategiske ramme og opsummerede, at det fremlag-
te materiale er et resultat af bestyrelsens drøftelser fra seminaret d. 25. januar 2017, samt at 
det tidligere har været udsendt til bestyrelsen som opsamling på seminaret.  

• Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at de konkrete indsatser og projekter i 
Greater Copenhagen formelt besluttes i forbindelse med de årlige handleplaner.   

 
 

4. Involvering af erhvervsliv og relevante interessenter i Greater Copenhagen (til godkendelse) 
 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen godkender den reviderede plan for involvering af erhvervsliv og relevante interes-
senter i Greater Copenhagen. 

• Bestyrelsen drøfter, hvordan der sikres ressourcer, ejerskab og fremdrift i egne organisationer, 
herunder i de tre eksekveringsspor. 
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Referat:  
• Bestyrelsesformanden bad Carsten Krabbe fra Region Hovedstaden om at give en kort intro-

duktion til det udsendte materiale.  
• Bestyrelsen påpegede, at man fra erhvervsorganisationernes side bør blive mere konkrete og 

byde struktureret ind på hvor og hvordan, der specifikt kan samarbejdes. Bestyrelsen bad end-
videre om, at inddragelse af erhvervslivet indtænkes i handlingsplanen for 2018. 

• Bestyrelsen godkendte herefter det reviderede oplæg for inddragelse af erhvervslivet.  
 

5. Avsiktsförklaring/Letter of Intent mellan Hansestadt Hamburg og The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee (til godkendelse) 
 
Referat:  

• Punktet udgik.  
 
 

6. Brev til den danske og svenske regering vedrørende Øresundsforbindelser  
 
Referat:  

• Punktet blev udskudt til sidste punkt på dagsordenen for at give tid til at lave kopier af brevene 
til runddeling.  

 
 

7. Opsamling på Budget 2016 og status på udmøntning af Budget 2017 (til godkendelse) 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen godkender regnskab for 2016 til underskrivelse af formandskabet. 
• Bestyrelsen tager orientering om status på udmøntningen af Budget 2017 til efterretning.  

 
Referat:  

• Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. 
 
 

8. The Greater Copenhagen & Skåne Committee på Folkemødet og Almedalen i 2017 (til orientering) 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager orientering om programmerne for årets Folkemøde og Almedalen til efter-
retning. 

 
Referat:  

• Bestyrelsen tog orientering om programmerne for årets Folkemøde og Almedalen til efterret-
ning.  

 
 

9. The Greater Copenhagen & Skåne Committee – resultater fra 2016 (til orientering)  
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager orientering om Greater Copenhagen-samarbejdets resultater fra 2016 til ef-
terretning.  
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Referat:  
• Sekretariatslederen præsenterede resultatlisten fra 2016.  
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for det gode arbejde i det forgang-

ne år.  
• Bestyrelsen bad om, at der i resultatopgørelserne fokuseres mere på indsatsernes effekter på 

vækst og beskæftigelse, så resultatlisten kan indgå i en struktureret dialog med erhvervslivet.  
• Bestyrelsen bad derudover om, at kommunikationsindsatsen omkring komitéens resultater 

styrkes. Bestyrelsen bakkede i den forbindelse op om det igangsatte arbejde med faktaarkene.  
 
 

10. Brev til den danske og svenske regering vedrørende Øresundsforbindelser (flyttet fra punkt 6) 
 
Referat:  

• Bestyrelsesformanden runddelte de seneste udkast til breve til den danske og svenske regering 
vedrørende Øresundsforbindelser fra hhv. Region Skåne og Malmø/København.  

• Bestyrelsesformanden sammenfattede baggrunden og processen for det runddelte brevudkast 
og bad om bestyrelsens konkrete bemærkninger.  

• Bestyrelsen bakkede bredt op om Trafikcharteret og formuleringerne ift. HH-forbindelse og 
Øresundsmetro, men der var i bestyrelsen forskellige tolkninger af forholdet mellem HH-
forbindelsen og Øresundsmetroen.  

• Landskrona stad bad om at få ført til protokols, at Landskrona, der ikke sad i bestyrelsen da 
Trafikcharteret blev vedtaget, mener, at prioriteringen af nye forbindelser over Øresund bør af-
hænge af, hvad der giver mest effekt. Landskronas protokolbemærkning er vedlagt til oriente-
ring.  

• Bestyrelsen besluttede kl. 10.30 – af hensyn til de ventende virksomhedsrepræsentanter – at 
udsætte de videre drøftelser til efter frokost.  
 

• Bestyrelsesmødet blev genoptaget kl. 12.30.  
• Der var her en længere drøftelse, hvor de endelige formuleringer i brevet blev aftalt.  
• Bestyrelsen godkendte herefter det fælles brev og aftalte, at brevet hurtigst muligt oversættes 

til dansk og afsendes fra formandsskabet til hhv. transportminister Ole Birk Olesen og infra-
strukturminister Anna Johansson. Det blev besluttet, at der efterfølgende udsendes en presse-
meddelelse fra formandsskabet.  

• Der var endvidere enighed om, at parterna i Greater Copenhagen and Skåne Committee forts-
ätter att konsolidera beslutningsunderlaget för en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpen-
hamn vilket bland annat hänger ihop med den fortsatta utbyggnaden av metron i Köpenhamn. 
 

11. EVT.  
 

Referat:  
• Bestyrelsen havde ingen tilføjelser til Evt.  

 
 


