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Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee 
 

Dato 20. marts 2018 
Tid 14:00 – 15:00 
Sted  Malmø, Docksplatsen 26, lokale ’Öresund’ på 6. sal 
 
 

Mødeleder: Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland og bestyrelsesformand i The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee.  
 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:  
1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat 
2. Meddelelser til bestyrelsen  
A-punkter 
3. Bestyrelsesformandens perspektiv på Greater Copenhagen i 2018    
4. Femern Bælt-forbindelsens betydning for Greater Copenhagen  
5. Prioriteringar för Greater Copenhagen & Skåne Committees arbete med gränshinder i 2018 
6. Status på Greater Copenhagen-indsatser for 2017 
7. Status på Trafikcharter 
B-punkter 
8. B-punkter 

8.1. Greater Copenhagen på Folkemødet og Almedalen i 2018  
9. EVT.  
 
 

Deltagere:  

• Anders Åkesson, Vice-ordförande, Region Skåne  

• Carl-Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförende, Region Skåne  

• Carsten Rasmussen, Næstformand i KKR Sjælland og borgmester, Lejre Kommune 

• Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland 

• Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune  

• Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland 

• Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne  

• Hjalte Aaberg, Regionsdirektør, Region Hovedstaden   

• Karsten Søndergaard, Næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester, Egedal Kommune 

• Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad 

• Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne 

• Niels Hörup, Formand for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune  

• Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden  

• Torbjörn Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg Kommun 

Afbud:  

• Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun 

• Martin Geertsen, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 

• Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun 

• Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland 

• Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune 

• Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförende, Helsingborg Stad  
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Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 20. marts 2018 
 

1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat (til godkendelse) 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

• Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 6. december 2017. 

• Bestyrelsen godkender referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. december 
2017. 

Referat:  

• Bestyrelsesformanden bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde.  

• Bestyrelsesformanden orienterede om, at han har bedt styregruppeformanden sidde med ved 
bordet til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger. 

• Bestyrelsesformanden orienterede om at følgende, siden bestyrelsesmødet i december 2017, er 
indtrådt i bestyrelsen:  

o Carsten Rasmussen, Næstformand for KKR Sjælland og borgmester i Lejre Kommune. 
o Evan Lynnerup, Regionsrådsmedlem i Region Sjælland. 
o Karsten Søndergaard, Næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester i Egedal Kom-

mune. 
o Martin Geertsen, Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden.  
o Torbjörn Karlsson, Kommunstyrelsens ordførende i Trelleborg Kommun. 
o Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland og bestyrelsesformand for The 

Greater Copenhagen & Skåne Committee. 

• Herefter indledte bestyrelsesformanden en præsentationsrunde af den nye bestyrelse. 

• Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmødet den 6. december 2017.  

• Bestyrelsen godkendte referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. december 2017.  
 

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

• Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.  

Referat:  

• Bestyrelsesformanden orienterede om følgende punkter: 

Dialog med Region Halland og Halmstad Kommun om et evt. medlemskab i The Greater Copenha-
gen & Skåne Committee 

• Bestyrelsesformanden orienterede om, at der er afholdt et telefonmøde mellem Region Hal-
land, Halmstad Kommun, Region Skåne og styregruppeformanden vedrørende et eventuelt 
medlemskab af Halland og Halmstad i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.  

• Styregruppeformanden orienterede bestyrelsen om telefonmødet med Region Halland og 
Halmstad Kommun, herunder: 

o At det var et godt møde, og at Region Halland og Halmstad Kommun meget gerne vil 
optages i samarbejdet. 

o At bestyrelsens fordeling mellem de danske og svenske parter forbliver uændret.  
o At der i forhold til den videre proces er aftalt med Region Skåne og Region Halland, at 

organiseringen, herunder den svenske magtbalance i bestyrelsen, afklares på svensk 
side inden eventuel optagelse af Region Halland som medlem. 
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o At det forventes, at Region Halland og dets kommuner kan indtræde i samarbejdet pr. 
1. januar 2019.  

• Bestyrelsesformanden bemærkede herudover, at det er vigtigt, at optagelse af nye medlemmer 
ikke medfører genåbning af drøftelser om allerede besluttede strategier eller visionen i The 
Greater Copenhagen & Skåne Committee.  
 

International markedsføring 

• Bestyrelsesformanden orienterede om, at styregruppen har godkendt en finansieringsmodel for 
internationale markedsføringskampagner i 2019-2020 på mødet den 27. februar 2018, herun-
der: 

o At der er nedsat en finansieringsgruppe, som skal sikre indhold og den videre udmønt-
ning af finansieringspuljen i samarbejde med operatørerne Business Region Skåne og 
Copenhagen Capacity.  

o At næste skridt er at få klarhed over, hvorvidt de nuværende bidragsydere fortsætter i 
puljen samt undersøge om flere kommuner ønsker at medfinansiere kampagner i 
2019-2020. 

• Bestyrelsesformanden opfordrede til, at alle parter støtter op om puljen. 
 
Pris for tiltrækning af udenlandske investeringer 

• Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om, at Greater Copenhagen igen har vundet Fi-
nancial Times’ FDI-pris (Foreign Direct Investment) for bedste strategi for tiltrækning af uden-
landske investeringer. 
 

Ny sekretariatschef for Greater Copenhagen 

• Bestyrelsesformanden bød velkommen til Sara Røpke, der starter som ny sekretariatschef for 
Greater Copenhagen sekretariatet pr. 1. april 2018. 

 
Fehmarnbelt Days i Malmø 28-29. maj 2018 

• Bestyrelsesformanden orienterede om, at der afholdes Fehmarnbelt Days i Malmø den 28.- 29. 
maj 2018, herunder: 

o At der sidst på eftermiddagen den 28. maj planlægges underskrift af hensigtserklærin-
gen ”Letter of Intent” mellem Greater Copenhagen og Metropolregion Hamborg. 

• Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen til at deltage i Fehmarnbelt Days. 
  

Nordisk Infrastrukturkonferens i Helsingborg 

• Bestyrelsesformanden orienterede om, at der blev afholdt Nordisk Infrastrukturkonference i 
Helsingborg den 25. januar 2018 - for første gang med Greater Copenhagen som arrangør, her-
under: 

o At det var en flot konferencen med næsten 200 deltagere, hvilket er den største delta-
gelse i flere år.  

o At Københavns Kommune har tilbudt at være vært for næste års konference. 
 

Det Digitale Charter – Greater Copenhagen Gigabit 

• Bestyrelsesformanden orienterede om, at der udsendes en pressemeddelelse i en dansk og en 
svensk version for at lancere charteret ”Greater Copenhagen Gigabit”. 

• Bestyrelsen tog meddelelser fra bestyrelsesformanden til efterretning.  
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A-punkter 
 
3.  Bestyrelsesformandens perspektiv på Greater Copenhagen i 2018 (til drøftelse) 

  
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen drøfter formandens betragtninger omkring prioriteter i 2018. 
 

Referat:  

• Bestyrelsesformanden fremlagde sit perspektiv på Greater Copenhagen i 2018, herunder:  
o At der er lagt et godt fundament for samarbejdet, og at der er opnået gode resultater.   
o At de 3 signaturprojekter for 2018 og 2019 er vigtige for at indfri jobskabelse og vækst 

i Greater Copenhagen. 
o At samarbejdet har en stor styrke i at have et godt mix mellem by og land, som ek-

sempelvis kan bruges til at styrke turismeudviklingen af regionen.  
o At bestyrelsesformanden desuden har fokus på Femern Bælt-forbindelsen.  
o At Greater Copenhagen-samarbejdet er godt på vej, og at der nu skal fokuseres på, 

hvordan strategier og visioner omsættes til virkelighed.  

• Herefter drøftede bestyrelsen formandens perspektiv på 2018, herunder: 
o At det er vigtigt at prioritere de 3 signaturprojekter. 
o At arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen også er en central opgave. 
o At komiteen skal arbejde for at involvere store internationale interessevaretagere på 

svensk og dansk side og få dem koblet op på samarbejdet. 
o At der skal arbejdes for at tiltrække private investorer til signaturprojekterne. 
o At man bør undersøge muligheder for at søge midler gennem eksempelvis struktur-

fonde. 
o At Vækstforum Hovedstaden og Sjælland, samt tilsvarende på svensk side, involveres i 

signaturprojekterne.  
o At det er vigtigt, at der skabes ejerskab i hele Greater Copenhagen-geografien. 
o At det også er vigtigt, at sikre politisk opbakning til samarbejdet og indsatserne in-

ternt i medlemsorganisationerne. 
 

4. Femern Bælt-forbindelsens betydning for Greater Copenhagen (til drøftelse) 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager oplæggene om den faste Femern Bælt-forbindelse til efterretning. 

• Bestyrelsen drøfter The Greater Copenhagen & Skåne Committees indsats omkring den faste 
Femern Bælt-forbindelse. 

Referat:  

• Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet den 1. juni 2018, da oplægsholder Ajs Dam fra Fe-
mern a/s ikke havde mulighed for at deltage.   
 

5. Prioriteringar för Greater Copenhagen & Skåne Committees arbete med gränshinder i 2018 (til god-
kendelse) 

 
Det föreslås, att:  

• Styrelsen beslutar att prioritera följande hinder: 2,3 och 4 under 2018. 

• Styrelsen diskuterar/drøfter hur The Greater Copenhagen & Skåne Committee kan arbeta med 
dessa gränshinder.  
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Referat:  

• Bestyrelsen godkendte at prioritere grænsehindring 2) vanskeligheder ved at godkende uddan-
nelser og kompetencer 3) bristede forudsætninger for praktik og lærlingeuddannelser og 4) 
tredjelandsborgere har dårligere forudsætninger for at grænsependle i 2018. 

• Herudover besluttede bestyrelsen, at Greater Copenhagen Sekretariatet i løbet af 2018 skal 
skabe et overblik over eksisterende grænsehindringer, udover de grænsehindringer der behand-
les i Damvad-rapporten, samt udarbejde forslag til hvilke grænsehindringer samarbejdet bør 
prioritere i 2019. Dette præsenteres for bestyrelsen i løbet af 2018.  

• Derpå drøftede bestyrelsen fordele ved en ambassadørordning i forhold til komiteens arbejde 
med grænsehindringer. 

• Bestyrelsen var enige om, at det er en god ide at arbejde videre med at udvælge nogle ambas-
sadører i forhold til grænsehindringsarbejdet. 

• Ambassadørordningen drøftes videre i formandskabet for The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee. 
 

6. Status på Greater Copenhagen-indsatser for 2017 (til orientering) 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager status på Greater Copenhagen-indsatser samt resultater i 2017 til efterret-
ning. 

 
Referat:  

• Bestyrelsen tog status på Greater Copenhagen-indsatser samt resultater i 2017 til efterretning. 

• Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt at kommunikere samarbejdets resultater bedre. 
 

7. Status på trafikcharter (til orientering) 
 
Det indstilles, at:  

• Bestyrelsen tager orientering om status på Trafikcharteret til efterretning. 
 

Referat:  

• Bestyrelsen tog orientering om status på Trafikcharteret til efterretning. 

• Herudover gav bestyrelsen administrationen til opgave at udarbejde forslag til fremtidige fi-
nansieringsmodeller for de 2 store infrastrukturindsatser: Helsingborg-Helsingør-forbindelsen 
og Øresundsmetroen mellem Malmø og København. 

 
B-punkter  
 
8. B-punkter  

8.1 Greater Copenhagen på Folkemødet og Almedalen i 2018 (til orientering) 

Det indstilles samlet, at 

• Bestyrelsen tiltræder indstillingen til punkt 8.1. 
Referat:  

•  Bestyrelsen tiltrådte indstillingen til punkt 8.1 
 

9. EVT.  

Referat:  

• Bestyrelsen havde ingen bemærkninger. 
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• Herpå takkede bestyrelsesformanden for et godt og effektivt møde. 
 


