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UDKAST - Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee 
 
Dato 20. september 2017 
Tid 10:00 – 12:00 
Sted  Københavns Rådhus, Snapstinget 
 
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  
A-punkter 
3. Vision  
4. Ramme for Handlingsplan 2018-2019 
5. Samhällsekonomisk analys av Gränshinder 
6. Resultater af Fintech Business-kampagne v/Louise Juhl, Copenhagen Capacity 
7. MIPIM – fremadrettet organisering  
8. Status på udrulning af Greater Copenhagen i kommunerne 
B-punkter 
9. B-punkter  

9.1. Udkast til Budget 2018 
9.2. Topmøde 2017 
9.3. Status på Greater Copenhagen-indsatser for første halvår af 2017 
9.4. Evaluering af Folkemøde og Almedalen 2017 
9.5. Mødeplan 2018 

10. EVT.  
 
Deltagere:  

• Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune  
• 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   
• Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförende, Helsingborg Stad   
• 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 Almgren, Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun 
• Anders Åkesson, Vice-ordförande, Region Skåne  
• Carl-Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförende, Region Skåne  
• Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden  
• Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun 
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UDKAST - Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 20. september 
2017 

 
1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat (til godkendelse) 

 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
• Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet d. 17. maj 2017. 

 
Referat:  

• Bestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.  
• Formanden orienterede bestyrelsen om, at dagsordenen som noget nyt er blevet opdelt i A- og 

B- punkter. Ambitionen med at indføre A- og B-punkter er at give bestyrelsen mere tid til 
tema- og substansdrøftelser af strategisk vigtige sager.  

• Bestyrelsen godkendte derpå dagsordenen.  
• Bestyrelsen bad om at få svarene på de breve, bestyrelsen på studieturen til Hamborg enedes 

om at sende til de to regeringer vedr. nye Øresundsforbindelser, inkluderes som bilag til refe-
ratet.  

• Bestyrelsen godkendte derpå referatet fra bestyrelsesmødet d. 17. maj 2017.  
 

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

• Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.  
 

Referat:  
Letter of Intent:  
• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om processen for Letter of Intent mellem Greater 

Copenhagen og Hamburg Metropolitan Region. Herunder:  
o At Hamborg skal bruge tid til at sikre tilslutning til Letter i hele Hamburg Metropolitan Re-

gion.  
o At arbejdet med det konkrete indhold af Letter of Intent pågår og skrider frem.   
o At et endeligt forslag til Letter of Intent forventes at kunne forelægges bestyrelsen på mødet 

d. 6. december 2017.  
 

NTI: Nationell transportinfrastrukturplan 
• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om den nye svenske transportplan for 2018-2029, 

Nationell transportinfrastrukturplan. Herunder at der i NTI er mange koblinger til det fælles Trafik-
charter. Bl.a:  
o At Västkystbanan indgår i den nye NTI  
o At Skånebanan nævnes.  
o At höghastighetsbanan nævnes – dog med forslag om at farten reduceres fra 320 km/t – 250 

km/t.  
o At HH-forbindelsen i den nye NTI omtales som et ’must’. HH-forbindelsen er således blevet 

placeret højt på den svenske nationalpolitiske dagsorden for infrastruktur.  
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Grænsekontrol:  
• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at der er sket forbedringer i den kollektive tra-

fik situation på trods af den intensiverede grænsekontrol. Herunder:  
o At togene over Øresund afgår mere regelmæssigt, og at der i myldretiden er indsat 10 minut-

ters drift.  
o At rejsetiden mellem Københavns Hovedbanegård og Malmø Centralstation er blevet reduce-

ret.  
• Bestyrelsesformanden orienterede derudover om, at EU har meldt ud, at man ikke vil forlænge den 

undtagelse som tillader grænsekontrollen. Derfor vil der forsat foregå grænsekontrol fra d. 12. no-
vember 2017.  

• Da der endnu ikke er truffet formel beslutning om at afskaffe grænsekontrollen opfordrede besty-
relsesformanden til, at Greater Copenhagen fastholder sit pres på den svenske regering.  

• Der var både på skånsk og sjællandsk side indikationer, at de to regeringer undersøger mulighe-
derne for at forlænge grænsekontrollerne. Bestyrelsen bakkede derfor op om bestyrelsesforman-
dens forslag.  

 
Gränshinder:  
• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at den svenske regering har udarbejdet forslag 

til at løse den verserende grænsehindring omkring tab af A-kasserettigheder. Herunder:    
o At forslaget vil indebære at udvalgte a-kasser skal underskrive et ’glapp-princip’. 
o At loven forventes at træde i kraft d. 1. april afhængig af den videre proces i Riksdagen.  

 
EMA – European Medicines Agency 
• Københavns Kommune orienterede om seneste nyt i arbejdet med at trække EMA til København 

og Greater Copenhagen. Herunder: 
o At den danske regering d. 31. juli 2017 har afgivet officielt bud for at tiltrække EMA til Køben-

havn og Greater Copenhagen.   
o At København sideløbende med det officielle bud har promoveret sig overfor både EMA’s ad-

ministrerende direktør og beslutningstagerne i Bruxelles.  
o At den fremtidige placering af EMA vil blive afgjort via afstemning.  
o At den endelige afgørelse vil ligge klar ultimo november 2017.  
o At København sammen med Wien ud fra en faglig vurdering er favoritter.  

• Bestyrelsen drøftede efterfølgende mulighederne for at lægge pres på den danske og svenske re-
gering ift. samarbejde om at få trukket EMA til Norden.  

• Bestyrelsen var enig om at fastholde presset på både den svenske og danske regering for gensidigt 
at støtte hinandens kandidatur. Bestyrelsen besluttede, at fortsætte arbejdet i mere uformelle ka-
naler 

 
BJDW - Beijing Design Week  
• Københavns Kommune orienterede bestyrelsen om Beijing Design Week. Herunder:  

o At BJDW er Asiens største designmesse og nyder stor opmærksomhed i Asien. 
o At København er blevet udvalgt som officiel samarbejdspartner/gæsteby til Beijing Design 

Week 2018.  
o At BJDW vil udgøre en god platform til at præsentere og promovere danske og sydsvenske 

designløsninger over for medier og evt. samarbejdspartnere.  
• Københavns Kommune inviterede i forlængelse heraf Greater Copenhagen-parterne til at træde 

ind i det videre arbejde, hvis der er interesse.  
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Trafikcharter:  
• Region Sjælland orienterede bestyrelsen om status på Trafikcharteret. Herunder:  

o At arbejdet med Trafikcharter løber som planlagt.  
o At Greater Copenhagen skal blive bedre til at handle på de vinduer der åbner sig for at vare-

tage interesser på infrastrukturområdet.  
o At Greater Copenhagen med fordel kan arbejde for at blive officiel høringspart i infrastruktur-

anliggender. Bestyrelsen bakkede op om forslaget.  
 
A-punkter 
 
3. Vision (til godkendelse)  

  
Det indstilles, at:  
• Bestyrelsen endeligt godkender det fremlagte forslag til ny vision for Greater Copenhagen.  
 
Referat:  
• Bestyrelsesformanden gennemgik de ændringer af visionsforslaget, som var tilføjet siden bestyrel-

sens visionsseminar i Hamborg d. 17. maj 2017. [Advice’s visionsoplæg er inkluderet som bilag til 
referatet]  

• Bestyrelsen godkendte derpå det fremlagte forslag til ny vision for Greater Copenhagen.  
• Vision: 

“Greater Copenhagen is the centre 
  of sustainable growth and quality of life 
  offering an agile, collaborative and accessible metropolis 
  - where people and businesses can unleash their potential” 

 
4. Ramme for Handlingsplan 2018-2019 (til godkendelse) 

 
Det indstilles, at:  
• Bestyrelsen godkender, at komitéens handlingsplaner fremover skal løbe over 2 år, men revideres 

årligt.  
• Bestyrelsen godkender, at handlingsplan 2018-2019 struktureres som foreslået ovenfor.  
• Bestyrelsen drøfter og udvælger fælles signaturprojekter til Handlingsplan 2018-2019. 
 
Referat:  
• Bestyrelsen godkendte, at komitéens handlingsplaner fremover skal løbe over to år. 
• Bestyrelsen godkendte den foreslåede struktur for Handlingsplan 2018-2019.  
• Bestyrelsen godkendte tre af de fem signaturprojekter og fastslog, at de skal indgå i Handlings-

plan 2018-2019:  
 Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen.   
 Greater Copenhagen F&U life science centrum. 
 Greater Copenhagen gigabit – digital playbook.  

• Bestyrelsen besluttede at signaturprojekterne skal konkretiseres og videreudvikles i samråd med 
relevante eksterne aktører med henblik på at skærpe den strategiske retning, fortælling samt leve-
rancer og resultater. Desuden blev det besluttet, at signaturprojektet ’Ett sömlöst resande i Grea-
ter Copenhagen’ skal koples op på fælles arbejdsmarkedsintegration og dermed ændre navn. 
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• Bestyrelsen besluttede, at det på bestyrelsesmødet d. 6. december 2017 skal drøftes og afklares, 
hvordan og i hvilket omfang Greater Copenhagen-budgettet skal finansiere de bevilgede signatur-
projekter på baggrund af forslag fra styregruppen.  

 
5. Samhällsekonomisk analys av Gränshinder (til godkendelse) 
 

Det föreslås, att:  
• Styrelsen ger input genom att diskutera, vilka områden/hinder bör vi fokusera på?  På vilket sätt 

kan styrelsen engageras i arbetet för att nå resultat? Och kan det politiska ägarskapet stärkas ge-
nom till exempel att styrelsemedlemmar ”adopterar” ett eller flera gränshinder?   

• Styrelsen godkänner att sekretariatet på bakgrund av rapportens resultat och styrelsens diskuss-
ioner utarbetar en handlingsplan för arbetet med gränshinder.  

• Förslag till handlingsplan föreläggs styrelsen den 6 december 2017.  
 

Referat:  
• Damvad præsenterede hovedpointerne fra analyserapporten ”Samhällsekonomisk analys av 

gränshinder – Kostnader för Greater Copenhagen”. 
• Bestyrelsen tiltrådte efterfølgende indstillingerne.  
 

6. Resultater af Fintech Business-kampagne v/Louise Juhl, Copenhagen Capacity (til orientering) 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager orientering om resultater af Fintech Business-kampagne til efterretning.   
 
Referat:  
• Louise Juhl, Copenhagen Capacity, præsenterede de foreløbige resultater af den internationale 

markedsføring af Greater Copenhagen for bestyrelsen. Herunder også de foreløbige resultater af 
kampagnerne for tiltrækning af talenter og virksomheder til geografien.   

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
• Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at resultaterne kommunikeres tydeligt til interne og 

eksterne aktører, da resultaterne af den internationale markedsføring tydeligt viser samarbejdets 
potentiale og konkrete værdi.  

 
7. MIPIM – fremadrettet organisering (til drøftelse) 

 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen drøfter Greater Copenhagens fremadrettede engagement på den internationale 
ejendomsmesse MIPIM. 
 

Referat:  
• Claus Bjørn Billehøj, Region Hovedstaden, orienterede bestyrelsen om status på arbejdet med den 

fremadrettede organisering af MIPIM. Herunder:  
o At der fortsat er udfordringer ift. den offentlige finansiering på dansk side. 
o At der fortsat mangler et forankringspunkt for foreningen MIPIM Greater Copenhagen på 

skånsk side. 
o At Copenhagen Capacity har påtaget sig ansvaret for at leje det hidtidige standareal af 

REED MIPIM. 
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• Malmø stad bemærkede, at Malmö og de skånske sponsorer/partnere har besluttet at indstille sit 
fælles MIPIM-engagementet. Malmö stad ønsker dog at fortsætte sit engagement via almindeligt 
medlemskab, som det foreslås i den fremlagte model for fremtidig organisering af MIPIM.  

• Københavns Kommune bemærkede, at MIPIM fremadrettet skal forankres hos Byggesocietetet og 
ejendomsbranchen, men at Købehavns Kommune er indstillet på at øge sin finansiering, såfremt 
det vil sikre Greater Copenhagens deltagelse på MIPIM 2018.  

 
8. Status på udrulning af Greater Copenhagen i kommunerne (til drøftelse) 

 
Det indstilles, at: 
• Bestyrelsen drøfter de næste skridt i arbejdet med at forankre Greater Copenhagen og brandet i 

kommunerne.  
 

Referat:  
• Grundet den fremskredne tid foreslog formanden at udskyde drøftelsen af de næste skridt i arbej-

det med forankring af Greater Copenhagen og brandet i kommunerne. Bestyrelsen bakkede op om 
forslaget.  

• Bestyrelsen tog status på udrulning af Greater Copenhagen i kommunerne til efterretning.  
 

B-punkter  
 
9. B-punkter  

9.1. Udkast til Budget 2018 (til godkendelse) 
9.2. Topmøde 2017 (til orientering) 
9.3. Status på Greater Copenhagen-indsatser for første halvår af 2017 (til orientering) 
9.4. Evaluering af Folkemøde og Almedalen 2017 (til orientering) 
9.5. Mødeplan 2018 (til godkendelse)  
 
Det indstilles samlet, at 
• Bestyrelsen tiltræder indstillingerne til punkterne 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 og 9.5. 
 
Referat:  
• Bestyrelsesformanden konkluderede, at der forventeligt vil ske en række tekniske ændringer af 

budgettet som følge af beslutningen om signaturprojekterne i Handlingsplan 2018-2019. 
• Bestyrelsen tiltrådte derpå indstillingerne til punkterne 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 og 9.5. 
 

10. EVT. 
 

Referat:  
• KKR Hovedstaden meddelte bestyrelsen, at man efter kommunal- og regionalvalget d. 21. novem-

ber 2017 alt andet lige vil indstille Frank Jensen til næstformand for Greater Copenhagen i 2018.  
• Bestyrelsesformanden takkede derpå bestyrelsen for et godt møde.  
 

  


