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Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee  
 
Dato 22. marts 2017 
Tid 10:00 – 12:00 
Sted  Københavns Rådhus, Hovedkassen 
 
Mødeleder: Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne og bestyrelsesformand i The 
Greater Copenhagen & Skåne Committee.  
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet  
1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat  
2. Meddelelser til bestyrelsen 
3. Status på Greater Copenhagen-initiativerne for 2016 
4. Status på udrulning af Trafikcharteret – herunder plan for det videre arbejde  
5. Status på arbejdet med grænsehindringer – herunder ophævelse af ID- og grænsekontrollen 
6. Opfølgning på bestyrelsesseminaret d. 25. januar 2017 
7. Program for bestyrelsens studietur til Hamborg d. 16.-17. maj 2017  
8. EVT.  
 
Deltagere: 

 Anders Åkesson, Vice-ordförande, Region Skåne 

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

 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 

 Knud Erik Hansen, Næstformand for KKR Sjælland, Borgmester, Faxe 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  

 Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad 

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

 Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden  

 Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad Kommun 
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Referat af bestyrelsesmødet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 22. marts 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 
Committee d. 9. december 2016. 

 
Referat:  

 Bestyrelsesformanden bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde i The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee og orienterede bestyrelsen om, at bestyrelsesmøderne 
fremover bliver afholdt skiftevis i Regionshuset i Malmö og på Københavns Rådhus.  

 Bestyrelsesformanden orienterede derudover bestyrelsen om, at formandskabet på mødet d. 6. 
marts var blevet enige om at samarbejde om følgende indsatser i 2017:  
o Trafikcharteret – herunder særligt HH-forbindelse, Øresundsmetro og Femern-forbindelse. 
o International markedsføring. 
o Turisme. 
o Pendling – herunder særligt indføring af et fælles billet- og betalingssystem.  
o Involvering af erhvervslivet.  

 Bestyrelsesformanden orienterede derudover bestyrelsen om, at Vision 2030 for The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee vil blive behandlet på bestyrelsesseminaret i Hamborg d. 16. – 
17. maj 2017. 

 Bestyrelsen godkendte derpå dagsordenen for mødet samt referatet fra bestyrelsesmødet d. 9. 
december 2016.  

 
2. Meddelelser til bestyrelsen (til orientering) 

 
Det indstilles, at:  

 Bestyrelsen tager bestyrelsesformandens meddelelser til orientering.  
 
Referat:  
International markedsføring 

 Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om:  
o At de 3 igangsatte internationale markedsføringskampagner indtil nu har resulteret i:  

 Over 20 ansættelser af talenter i Greater Copenhagens gaming-virksomheder, hvoraf 
minimum halvdelen er udenlandske. 

 815 modtagne ansøgninger til 33 opslåede stillinger på FinTech-området.  
 Og at der har været god respons på logistik-kampagnen, som Region Sjælland 

finansierede i forbindelse med MIPIM.  
o At der d. 30. marts 2017 afholdes møde blandt finansieringspartnerne i den frivillige 

pulje/pot for internationale markedsføringskampagner, hvor retning for de kommende 
kampagner vil blive drøftet.  

 
EMA:  

 Bestyrelsesformanden og Københavns Kommune orienterede bestyrelsen om:  
o At den danske regering d. 2. februar 2017 indmeldte Københavns kandidatur som 

fremtidig værtsby for European Medicines Agency (EMA).  
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o At direktøren fra EMA har besøgt København og der tilkendegivet, at Københavns 
kandidatur er interessant.  

o At Skåne har stor interesse i, at EMA placeres i København, men at mulighederne for et 
tværnationalt dansk/svensk samarbejde i første omgang skal afsøges.  

o At formanskabet har udarbejdet et åbent brev til de respektive regeringer, hvori 
regeringerne opfordres til at samarbejde.  

o At Skåne, såfremt de to regeringer ikke kan nå til enighed om et samarbejde, vil støtte 
Københavns kandidatur.  

 Bestyrelsen bakkede op om, at sende breve til den danske og svenske regering.  
 

3. Status på Greater Copenhagen-initiativerne for 2016 (til godkendelse) 
 

Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen tager status på Greater Copenhagen-initiativerne for 2016 til efterretning. 
 
Referat:  

 Bestyrelsen påpegede, at der generelt skal gøres en indsats for at kommunikere Greater 
Copenhagens fremdrift, succeser og resultater til medlemsorganisationer og interessenter.  

 Da de fælles initiativer er eksempler på Greater Copenhagen-samarbejdets styrke og værdi, bad 
bestyrelsen om, at resultaterne fremadrettet bruges aktivt i komitéens kommunikationsindsats.  

 Med denne bemærkning tiltrådte bestyrelsen indstillingen.  
 

4. Status på udrulning af Trafikcharteret – herunder plan for det videre arbejde (til godkendelse) 
 
Det indstilles, at:  

 Bestyrelsen tager status på udrulning af Trafikcharteret i Greater Copenhagen-geografien til 
efterretning.  

 Bestyrelsen godkender politisk implementeringsplan, udmøntningsplan samt forslag til 
organisering af arbejdet med udrulning af Trafikcharteret i Greater Copenhagen-geografien.  

 
Referat:  

 Region Sjælland gjorde status på udrulningen af det fælles Trafikcharter og orienterede 
bestyrelsen om følgende:  
o At realiseringen af Trafikcharteret vil tage tid og kræve en langsigtet, vedholdende 

indsats over for de nationale politikere og beslutningstagere.   
o At indsatserne vil være afhængige af formanskabets, bestyrelsens og 

medlemsorganisationernes engagement og ejerskab.  
o At formandskabet skal lede an i den politiske eksekvering af Trafikcharteret og varetage 

Greater Copenhagens interesser over for nationale transportudvalg og lokalpolitiske 
aktører.    

o At Region Sjællands udviklingsdirektør og styregruppemedlem, Tue David Bak, for at sikre 
fremdrift i arbejdet vil blive indsat som det formelle bindeled mellem The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee og arbejdsgruppen for udrulningen af det fælles 
Trafikcharter.  

 Bestyrelsen tog Region Sjællands status på udrulningen af Trafikcharteret til efterretning.  

 Bestyrelsen drøftede derpå mulighederne for at involvere eksterne infrastruktur-aktører i 
udrulningen af trafikcharteret. Bestyrelsen pegede i den forbindelse på Københavns Lufthavns 
vækstkomité, CPH Vækstkomité, hvor flere bestyrelsesmedlemmer allerede er repræsenteret, 
som en mulig aktør.  
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 Bestyrelsen aftalte, at de siddende bestyrelsesmedlemmer skal foreslå CPH Vækstkomité at 
udvide kredsen med et sjællandsk medlem, så den samlede Greater Copenhagen-geografi er 
repræsenteret.    

 Bestyrelsen bekræftede derudover, at der skal eksekveres på indsatserne i Trafikcharteret, og 
at der ikke skal igangsættes nye initiativer på infrastrukturområdet.  

 Bestyrelsen bakkede ligeledes op om, at formandskabet for The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee opretholder en balanceret kommunikation og lobbyindsats ift. forbindelser over 
Øresund. 

 For at samle bredest mulig opbakning til Trafikcharteret besluttede bestyrelsen, at der 
sideløbende med de konkrete indsatser også kan gøres en borgerrettet 
kommunikationsindsats. 

 Bestyrelsen tiltrådte efterfølgende indstillingerne.  
 

5. Status på arbejdet med grænsehindringer – herunder ophævelse af ID- og grænsekontrollen (til 
godkendelse) 

 
Det indstilles, at:  

 Bestyrelsen tager status på sekretariatets arbejde med at nedbryde grænsehindringer til 
efterretning.  

 Bestyrelsen godkender forslag til implementeringsplan, fakta-ark samt budskabspapir for 
arbejdet med at ophæve ID- og grænsekontrollen på den dansk/svenske grænse. 

 
Referat:  

 Bestyrelsesformanden redegjorde for det igangværende arbejde med ID- og grænsekontrollen 
på skånsk side. Herunder, at Region Skåne er i dialog med den danske og svenske regering 
samt svensk politi for at finde løsninger på den aktuelle situation.  

 Bestyrelsen konstaterede, at der fortsat er behov for en fokuseret indsats på ID- og 
grænsekontrollen og besluttede i den forbindelse at få undersøgt mulighederne for at involvere 
af eksterne og direkte berørte aktører i arbejdet, blandt andre erhvervslivets 
interesseorganisationer.  

 Afslutningsvis bad bestyrelsen om at få tilføjet patos til det fakta-basserede budskabspapir.  

 Med disse bemærkninger tiltrådte bestyrelsen indstillingerne.  
 

6. Opfølgning på bestyrelsesseminaret d. 25. januar 2017 (til orientering)  
 
Det indstilles, at: 

 Bestyrelsen tager bestyrelsesformandens opfølgning på bestyrelsesseminaret d. 25. januar 
2017 til efterretning.  

 
Referat:  

 Bestyrelsesformanden fulgte op på bestyrelsesseminaret d. 25. januar 2017 og kvitterede for et 
godt og konstruktivt seminar.  

 Bestyrelsesformanden orienterede derpå bestyrelsen om, at Vision2030 og strategisk ramme 
for komitéens fremadrettede arbejde bliver genbesøgt på studieturen til Hamborg d. 16.-17. 
maj 2017.  

 Bestyrelsen tiltrådte derpå indstillingen.  
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7. Program for bestyrelsens studietur til Hamborg d. 16.-17. maj 2017 (til godkendelse) 
 
Det rekommenderas att: 

 Styrelsen går igenom framskriden planering, och det preliminära programmet för studieresan 
till Hamburg noteras. 

 Styrelsen godkänner genomgång av framskriden planering. 

 Styrelsen godkänner den föreslagna fördelningen av kostnaderna för styrelsens studieresa till 
Hamburg. 

 
Referat:  

 Region Skåne fremlagde det opdaterede program for bestyrelsens studietur til Hamborg d. 16. 
– 17. maj 2017.  

 Bestyrelsesformanden foreslog, at der forud for studieturen udarbejdes en politisk 
samarbejdsaftale mellem Greater Copenhagen og Hamborg og bad om bestyrelsens mandat til 
at begynde arbejdet. Bestyrelsen gav Region Skåne mandat til at begynde arbejdet.  

 Der blev spurgt til, om priserne for det foreslåede hotel lå indenfor reglerne i hhv. Sverige og 
Danmark. Det blev aftalt, at Region Skåne i samarbejdet med Sekretariatet følger op og sikrer, 
at der kan bookes værelser, der ligger indenfor de normale hoteldispositionsbeløb.   

 
8. EVT.  
 

Referat:   

 Der var ingen punkter under Evt.  

 Bestyrelsesformanden erklærede derpå mødet for hævet.  
 

 


