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Dagsorden til bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen Committee 
 
Dato: 27. september 2019 
 
Tid: Kl. 10-12 
 
Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen 
 
Mødeleder: Carl Johan Sonesson, ordförande i Regionstyrelsen, Region Skåne 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet 
 
1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat 
2. Meddelelser til bestyrelsen 
 
A-punkter 
3. Greater Copenhagen Arbejdsmarkedscharter 
4. Greater Copenhagen Green 
5. Handlingsplan for Greater Copenhagen for 2020-2021 
6. ØresundDirekt 
7. Folkemøde/Almedalen evaluering 
 
B-punkter: 
8. Trafikcharteret – indstilling om teknisk opdatering og status 
9. Eventuelt 
 
Deltagere: 
• Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (mødeleder) 
• Carsten Rasmussen, næstformand i KKR Sjælland og borgmester, Lejre Kommune 
• Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande, Region Halland 
• Evan Lynnerup, regionsrådsmedlem, Region Sjælland 
• Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland 
• Henrik Fritzon, regionstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne 
• Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun 
• Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg stad 
• Phillip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun 
• Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad kommun 
• Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden, borgmester, Albertslund Kommune 
• Patric Åberg, ordförande, Kommunförbundet Skåne 
 
Fraværende: 
• Niels Hörup, formand for KKR Sjælland, borgmester, Solrød Kommune 
• Karsten Søndergaard, næstformand i KKR Hovedstaden og borgmester, Egedal Kommune 
• Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden 
• Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune  
• Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad 
• Martin Geertsen, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
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1. Velkommen – godkendelse af dagsorden og referat 
 
Det indstilles, at: 
- Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
- Bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet 4. juni 2019. 

Carl Johan Sonesson indledte mødet og fortalte at overborgmester Frank Jensen var optaget af kommu-
nens budgetforhandlinger, og havde bedt ham om at lede bestyrelsesmødet. 
 
Referat: 
- Bestyrelsen godkendte dagsorden og referat fra mødet d. 4. juni. 
 
2. Meddelelser til bestyrelsen 

 
Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager. 
 
Det indstilles, at: 
 
- Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 

 
Referat: 
 
Carl Johan Sonesson orienterede om følgende:  
 
Governance  
- Den danske regering og Danske Regioner har gennem økonomiaftalen for 2020 har aftalt, at regio-

nerne igen kan være formand for organisationer som Greater Copenhagen. Ændringerne forventes at 
træde i kraft 1. december. 

- Adm. direktør Peter Stensgaard Mørch har fået nyt job. Konstitueret administrerende direktør i Øko-
nomiforvaltningen, Søren Tegen Pedersen, er valgt af styregruppen som ny styregruppeformand for 
resten af 2019.   

- GC-sekretariatschef Sara Røpke har fået nyt job. Chefkonsulent Peter Krogsgaard, der er udlånt fra 
Københavns Kommune til sekretariatet, konstitueres som sekretariatschef fra 30. september frem til 
d. 1. januar 2020.  

- En arbejdsgruppe under styregruppen er sat til at igangsætte processen med ansættelsen af en ny 
sekretariatschef. Region Skåne, Region Sjælland og Københavns Kommune deltager i denne gruppe. 

Formandskab for 2020: 
- I 2020 er det ifølge gældende aftale Sjællandsgeografien, der skal varetage formandskabet for Grea-

ter Copenhagen.  
- Kommunerne på Sjælland har valgt at pege på regionsrådsformand for Region Sjælland, Heino Knud-

sen som formand for Greater Copenhagen i 2020. 
- Heino Knudsen kunne bekræfte dette.  
- De øvrige tre geografier skal udpege deres repræsentanter til formandskabet. 
 
Blekinge 
- Formandskabet, ved erhvervspolitisk chef Annmarie Munk Riis fra Københavns Kommune, deltog d. 

13. august i et uformelt møde mellem Blekinge og den danske ambassade i Stockholm, hvor Greater 
Copenhagen efter Blekinges ønske var et punkt på dagsordenen.  

- Positive toner fra både dansk og svensk side om optagelse af Blekinge. 
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- Ligeledes positive meldinger fra Blekinge om, at de er interesseret i at søge medlemskab af Greater 
Copenhagen.  

- Region Skåne kontakter Blekinge for at drøfte nærmere om ansøgning. 
 

Formandskabets tur til Stockholm: 
- Formandskabet tager til Stockholm d. 8. november for at drøfte infrastruktur og arbejdsmarkeds med 

bl.a. infrastrukturdepartementet, en række riksdagsmedlemmer fra Skåne og Halland, LO og Svensk 
Næringsliv.   

 
Tiltrækningskampagner:  
- Som opfølgning på oplægget på mødet d. 4. juni vil Copenhagen Capacity gerne give bestyrelsen et 

oplæg på bestyrelsesmøde d. 6. december om talenttiltrækningskampagner, der kan løbe i efteråret 
2020. 
 

Topmødet 
- GC’s topmøde afholdes d. 15. november på Københavns Rådhus  
- Emner, der drøftes, er mobilitet, arbejdsmarkedet og tiltrækning.  

 
Økonomi: 
Sekretariatschef Sara Røpke orienterede om økonomien for Greater Copenhagen 
- Erhvervsministeriet har givet tilsagn om 5 mio. Kr. til Greater Copenhagen og 1 mio. Kr. til Øresunds-

ddirekt. Kontrakt er underskrevet og Erhvervsfremmebestyrelsen har bekræftet at midlerne kommer. 
- Under strategiske indsatser er der afsat midler til cykling, strategisk funding, kampagner, Indikatorer 

Trafikcharter, Lifescience, Arbejdsmarkedscharter. Ikke alle midler er udbetalt, men er disponeret i 
GC’s budget. Under regional udvikling resterer der fortsat 1,190 mio. kr. der ikke er afsat. 

- Under driftsudgifter må der forventes et mindreforbrug i sekretariatets lønmidler, da der pga. usik-
kerhed om kommunernes økonomi ikke er ansat de to ekstra medarbejdere der er afsat midler til.  

- Egenkapitalen udgjorde pr. 1/1 2019 i 4,85 mio. DKK 
 

3. Greater Copenhagen arbejdsmarkedscharter 
For at understøtte Greater Copenhagens indsats for et sammenhængende arbejdsmarked vedtog besty-
relsen på sit møde d. 4. juni 2019 at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter 
for Greater Copenhagen sammen med arbejdsmarkedets parter. 
 
Formålet med charteret er at skabe et fælles politisk grundlag for udviklingen af et funktionelt sammen-
hængende arbejdsmarked, hvor det er nemt for arbejdstagere at tage arbejde og bevæge sig rundt i hele 
regionen, hvor virksomheder og andre arbejdsgivere har adgang til en stor, veluddannet talentbase, og 
hvor de rette kompetencer er til stede der, hvor der er brug for dem. Charteret skal rumme den langsig-
tede vision for et sammenhængende arbejdsmarked og skal indeholde de fælles arbejdsmarkedspolitiske 
prioriteringer på samme måde, som Greater Copenhagen’s Trafikcharter samler de trafikpolitiske priorite-
ringer, som interessevaretagelsen sigter mod at realisere. Charteret skal samtidig synliggøre Greater Co-
penhagens attraktivitet ift. andre konkurrerende vækstregioner. Det er desuden vigtigt, at charteret inde-
holder få konkrete, prioriterede indsatser og løsningsforslag. 
 
Tidligere departementschef i det danske Beskæftigelsesministerium, Bo Smith, er tilknyttet arbejdet som 
ekstern konsulent. Den 22. august 2019 afholdtes en opstartsworkshop med arbejdsmarkedets parter på 
svensk og dansk side samt repræsentanter fra styregruppen og faglige ressourcepersoner fra GC-organisa-
tioner. 
 



 Den 12. november 2019 
 
 

Referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen Committee d. 27. september 2019 
 

 
 

Bo Smith faciliterede workshoppen og vil på bestyrelsesmødet præsentere resultaterne fra workshoppen 
samt orientere om den videre proces. 
 
Det indstilles, at: 
- Bestyrelsen tager orienteringen fra Bo Smith til efterretning. 
- Bestyrelsen drøfter resultaterne fra workshoppen og godkender, at der kan arbejdes videre som fore-

slået i oplægget. 
 
Referat  
- Bo Smith orienterede om det igangværende arbejde med udarbejdelsen af et arbejdsmarkedscharter. 

Der blev d. 22. august afholdt indledende workshops med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. 
- På workshoppen indkredsede man følgende indsatsområder; Kompetencer og kvalificeret arbejds-

kraft, Mobilitet og tilgængelighed, Vækstvilkår for virksomheder og Bosætning som der skulle arbej-
des videre med.  

- Indenfor indsatsområderne udarbejdes nu en bruttoliste over barrierer der er for et mere sammen-
hængende arbejdsmarked, herunder hvor realistisk det er at barriererne bliver fjernet. Nogen barrie-
rer vil fortsat være der, skattesystemet, kronekurs mv., men det er ambitionen af finde frem til kon-
krete initiativer der kan præsenteres for relevante ministre. 

- MF Bertel Haarder overtager i 2020 formandsposten for Grænsehindringsrådet under Nordisk Mini-
sterråd, og har meddelt, at han vil arbejde videre med resultaterne fra arbejdsmarkedscharteret. 

- Som en del af arbejdet er der igangsat en potentialeberegning der skal vise hvor stort potentialet er 
ved et helt sammenhængende arbejdsmarked.   

- Bestyrelsen takkede for oplægget og efterspurgte at arbejdet blev forankret lokalt i kommunerne. 
Vigtigt at processen ikke blev forceret, og alle blev inddraget. 

- Bo Smith svarede hertil at man ville tage møder med parterne, og at arbejdsgruppen ville levere det 
produkt man havde på næste bestyrelsesmøde d. 6/12. 

- Carl Johan Sonesson konkludere på drøftelsen, at bestyrelsen havde fået en orientering fra Bo Smith, 
og gav opbakning til indsatsområderne samt at bestyrelsen ville behandle sagen igen d. 6/12. 

4. Greater Copenhagen Green 
Greater Copenhagen Committee vedtog på mødet den 4. juni 2019 at igangsætte arbejdet med en grøn 
politik for Greater Copenhagen – Greater Copenhagen Green. 
 
Greater Copenhagen Green har til formål at give Greater Copenhagens grønne ambition et indhold, som 
dels kan flytte den grønne agenda, dels kan give en politisk platform for at markedsføre sig som verdens 
stærkeste grønne metropol. 
 
Den grønne politiske ambition tænkes udtrykt gennem et grønt charter på linje med eksempelvis trafik-
charteret, det digitale charter samt det kommende arbejdsmarkedscharter. 
 
Status for Greater Copenhagen Green 
I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der afsat 500.000 kr. til et eksternt konsulentarbejde. 
Formålet med konsulentarbejdet er at skabe et solidt grundlag for Greater Copenhagen Green. Forarbej-
det kommer således bl.a. til at berøre Greater Copenhagens styrkepositioner på området, overblik over 
medlemmernes strategier på området, internationale trends indenfor det grønne område samt koblingen 
til FN’s verdensmål. Hertil kommer også forslag til konkrete indsatser på området, finansieringsmulighe-
der mm. 
 
Processen er tilrettelagt således, at Greater Copenhagen Committee har en indledende politisk drøftelse 
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af Greater Copenhagens grønne ambitioner på mødet i december 2019. Greater Copenhagen Green for-
ventes forelagt Greater Copenhagen Committee til godkendelse i første halvår af 2020. Som et led i den 
administrative del af processen er nedsat en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra en 
kommune og en region fra henholdsvis svensk og dansk side. I processen vil der endvidere blive inddraget 
repræsentanter fra Greater Copenhagens medlemsorganisationer med særlig viden på området. 
 
Ekstern involvering og branding 
Et vigtigt aspekt ved Greater Copenhagen Green er at medvirke til at brande Greater Copenhagen som en 
grøn vækstmetropolregion. Det fremgår allerede af det generelle brandingmateriale, at ”Stærke færdig-
heder inden for vedvarende energi, affald og vandforvaltning, genbrug og upcycling gør Greater Copenha-
gen til en frontrunner indenfor grøn investering og innovation”. 
 
I forbindelse med den grundviden om metropolregionens grønne felt, der skabes i processen og udform-
ningen af det politiske charter, vil Greater Copenhagen Green kunne styrke metropolregionens grønne 
brand. Dette vil kunne ske både gennem den overordnede markedsføring af Greater Copenhagen, men 
også gennem markedsføring af og fortællingen om områdets grønne kompetencer. Derfor foreslås det, at 
brandingpotentialet for Greater Copenhagen Green mobiliseres delvist parallelt med den allerede igang-
satte proces. 
 
Udmøntningen af GCG forventes både at kunne ske gennem initiativer og projekter fra Greater Copenha-
gen selv, fra partnerskabskredsen, men også i høj grad gennem eksterne parter i Greater Copenhagengeo-
grafien.  
 
Som led i at sikre sammenhæng mellem Greater Copenhagens ambitioner på det grønne område og eks-
terne parter som organisationer og nøgleaktørers mulighed for at bidrage til målopfyldelsen foreslås det 
derfor, at der tilrettelægges en inddragende proces målrettet eksterne aktører med henblik på at af-
dække aktørernes mål, behov og muligheder for at medvirke til at realisere Greater Copenhagens ambiti-
øse mål indenfor det grønne område. 
 
Processen igangsættes i 2019 og afsluttes i 2020 således, at synergien med det igangsatte forberedelses-
arbejde af charteret udnyttes. Samlet set foreslås det derfor, at der afsættes 250.000 kr. af de udispone-
rede midler til regional udvikling i Budget 2019 til inddragelse af eksterne aktører samt branding af Grea-
ter Copenhagen Green.  
 
Det indstilles, at: 
- Bestyrelsen tager status for Greater Copenhagen Green til efterretning. 
- Bestyrelsen godkender, at der afsættes 250.000 kr. af de udisponerede midler til regional udvikling i 

Budget 2019 til inddragelse af eksterne aktører samt branding af Greater Copenhagen Green. 
 
Referat: 
- Carl Johan Sonesson indledte med at bemærke, at var en indstilling om at afsætte 250.000 kr. af de 

udisponerede midler til regional udvikling i Budget 2019 til inddragelse af eksterne aktører samt 
branding af Greater Copenhagen Green. 

- Heino Knudsen orienterede om at arbejdet med udarbejdelse af det grønne charter var gået i gang, 
og at man i øjeblikke var i gang med at skabe et overblik over regionens grønne initiativer.  

- Det var hensigten af vedtage et grønt charter inden sommerferien 2020.  
- Carl Johan Sonesson konkludere på drøftelsen, at bestyrelsen havde fået en status og afsatte midler 

som nævnt i indstillingen, samt at bestyrelsen drøftede sagen igen på bestyrelsesmødet d. 6/12     
 
5. Utkast till disposition av handlingsplan 2020-2021 
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Styrelsen för Greater Copenhagen Committee ska årligen anta en handlingsplan som sätter ramarna och 
riktning för kommitténs arbete under det kommande året. I samband med att man antog den nu gällande 
handlingsplanen beslutade styrelsen att handlingsplanerna framöver ska vara tvååriga. Detta innebär att 
en handlingsplan för 2020-2021 nu ska antas. 
 
Arbetet med att ta fram Greater Copenhagen Committees handlingsplan för 2020-2021 har pågått sedan i 
våras. Med hänsyn till att styrelsen den 4 juni 2019 beslutade att samarbetet ska ta fram ett charter på 
arbetsmarknadsområdet och ett charter på det gröna området föreslår arbetsgruppen att dessa charter 
lägger grunden till de strategiska insatserna i handlingsplanen på följande sätt: 
 
- Sammanhållen arbetsmarknad 
- Greater Copenhagen Green 
- Infrastruktur och mobilitet 
- Digital utveckling 

 
Beskrivningen av respektive strategiskt insatsområde föreslås struktureras på samma sätt som i den nuva-
rande handlingsplanen med en beskrivning av vår vision/ambition på området, insatser, resultat samt 
långsiktiga effekter. 
 
Utöver de strategiska insatsområdena ser arbetsgruppen att det finns några horisontella teman och/eller 
verktyg som genomsyrar samtliga insatsområden. Dessa är: 
 
- Kommunikation, marknadsföring/kampanjer och påverkansarbete 
- Nyckeltal och indikatorer 
- Work flow/årshjul 
 
I bilaga 2 finns en mer detaljerad beskrivning av utkastet till handlingsplanen. 
 
Det rekommenderas att: 
- Bestyrelsen diskuterar och godkänner utkast till disposition av handlingsplan för 2020-2021. 
 
Bilaga 2: Utkast till handlingsplanen. 
 
Referat: 
- Carin Peters, Internationell strateg i Region Skåne, præsenterede format og struktur for handlings-

plan 2020-2021. 
- Bestyrelsen takkede for oplægget. Der blev lagt vægt på at handlingsplanen havde en enkel struktur. 
- Carl Johan Sonesson konkludere på drøftelsen, at bestyrelsen godkendte udkastet, og at bestyrelsen 

drøftede sagen igen på bestyrelsesmødet d. 6/12.     
 
6. Øresunddirekt 
Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst och en av tre gränsregionala informationstjänster 
i Norden som har övergripande gemensamma uppdrag: Att främja mobiliteten, främja den gemensamma 
arbetsmarknaden och skapa regional tillväxt i de nordiska gränsregionerna. Uddybende beskrivelse 
af Øresunddirekt er vedlagt i bilag 3. 
 
Øresunddirekt har tre specifika uppdrag för att tillgodose resultat inom det övergripande uppdraget: 
1) informationsuppdraget, 2) integrationsuppdraget samt 3) gränshinderarbete i samarbete med Greater 
Copenhagen Committee, de nordiska informationstjänsterna samt Nordiska ministerrådets 
gränshindersekretariat och Gränshinderrådet. 
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Intresset för att arbeta, studera och eller bosätta sig på tvärs över Öresund har ökat. 2018 blev ett 
nytt rekordår för användningen av informationstjänsten Øresunddirekts webbplatser och informations-
center. 
 
Øresunddirekt bidrar med tydlig samhällsekonomisk nytta både vad gäller integration, tillväxt och 
sysselsättning. Øresunddirekt är ett av våra viktigaste verktyg för en integrerad arbetsmarknad. Trots 
detta så har det under flera år varit svårt att säkerställa långsiktig finansiering för den danska delen av 
verksamheten. 
 
Det behövs ett stärkt bilateralt åtagande för verksamheten, en gemensam helhetssyn för framtida behov 
och utveckling. Greater Copenhagen kan vara ett forum för diskussion om det. 
 
Det indstilles, at: 
- Bestyrelsen tager orienteringen om Øresunddirekts situation til efterretning og drøfter situationen og 

eventuelle muligheder for at tilvejebringe fremadrettet finansiering af den danske del af Øresunddi-
rekt. 

 
Referat: 
- Ulrika Geeraedts, Udviklingsdirektør i Region Skåne, orienterede om Øresunddirekts organisering og 

økonomiske situation. 
- På svensk side har man lavet en langsigtet finansieringsaftale. Det har man ikke på samme måde på 

den danske side. Som følge af den nye danske erhvervsfremmelov kunne regionerne ikke længere 
yde tilskud til Øresunddirekt, hvilket skabte en finansiel udfordring. 

- Det danske Erhvervsministerium har givet midler til 2019, og der er egenkapitalen at leve på i 2020, 
men der vil så ikke være midler til udvikling i 2020, og der skal også afsættes midler til en evt. afvik-
ling. 

- Det betyder at Øresunddirekt fremover i højere grad må undersøge mulighederne for midlertidige 
bevillinger til udviklingsaktiviteter. 

- Greater Copenhagen havde sammen med Øresunddirekt sendt en ansøgning til Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse d. 6. september under overskriften ”Et sammenhængende arbejdsmarked”. Der 
var søgt om 3 mio. DKK til Øresunddirekt i 2020 og 2021 og til anden opfølgning på Arbejdsmarkeds-
charteret. Ansøgningen skulle behandles i Erhvervsfremmebestyrelsen den 14. november. 

- På den efterfølgende debat fremhævede bestyrelsen, at Øresunddirekt var en vigtig partner for Øre-
sundsintegrationen, og leverede konkrete ydelser der kunne bruges af borgerne i hverdagen, og det 
var vigtigt at finde en permanent løsning på Øresunddirekts situation. Øresunddirekt måtte ikke blive 
mindre.   

- Der var drøftelser om muligheden for at Greater Copenhagen eller nogen af medlemmerne kunne stå 
for driften af Øresunddirekt.   

- Carl Johan Sonesson konkluderede på drøftelsen at bestyrelsen var blevet orienteret om Øresunddi-
rekt, og bestilte at notat med overblik over mulige fundingmuligheder for Øresunddirekt. Hvis ikke på 
bestyrelsesmødet d. 6. december, kan notatet kan forelægges bestyrelsen i starten af 2020. 

 
 
7. Folkemødet og Almedalen – evaluering og fremadrettet deltagelse 
 
Folkemødet 
Greater Copenhagen deltog i Folkemødet i 2019 med eget telt i lighed med tidligere år. Teltet med en 
publikumskapacitet på 60 var velbesøgt og fyldt under de fleste af de 12 arrangementer i løbet af Folke-
mødet. 
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Arrangementerne i teltet blev gennemført af en kreds bestående af GC’s egne medlemmer samt operatø-
rer/samarbejdspartnere (Copenhagen Capacity, Gate 21, STRING og Interreg ÖKS). Der har været gen-
nemført en intern evaluering i kredsen af arrangører, som viste stor tilfredshed med samarbejdsmodellen 
og eksekveringen. Især var der tilfredshed med, at GC-teltet udgjorde en fælles ramme for netværk og for 
at italesætte GC-dagsordner over for interessenter. 
 
Sekretariatet fungerede som tovholder, og hovedomkostninger blev afholdt ved, at Region Hovedstaden 
afholdt udgifterne til selve teltet og forplejning, mens Region Sjælland afholdt udgifter til merchandise 
samt bannere. Udgifter i forbindelse med de enkelte events blev afholdt af de respektive arrangører. 
 
Almedalen 
Greater Copenhagen deltog under Almedalsveckan med två stycken seminarier och stod värd för ett 
Öresundsmingel. Samtliga arrangemang genomfördes i Öresundshuset som drivs av Region Skåne, Malmö 
stad och Lunds kommun. Region Skåne var lead på arbetet med Greater Copenhagens medverkan och 
kostnaden för medverkan, inklusive moderator, bekostades av GC-sekretariatet. 
 
Under 2019 fokuserade seminarierna på gränshinder och arbetsmarknadsintegration. I respektive semi-
narier samlades representanter från regional, nationell och nordisk nivå samt representanter från närings-
livet.  
 
Detta ledde till mycket givande samtal där respektive sakfråga belystes från ett flertal perspektiv. 
Utvärderingen av årets medverkan visar på vikten av att Greater Copenhagen deltar på Almedalsveckan, 
då det innebär en stor möjlighet att påverka svenska beslutsfattare. Däremot bör man, till skillnad från 
2019, arbeta med en kombination av publika seminarier, strategiska rundabordssamtal och medverkan i 
andras arrangemang. Planeringen av deltagandet bör genomföras via en arbetsgrupp för att säkra bred 
uppbackning. 
 
Styregruppen har ønsket at vente med at træffe beslutning om deltagelse på Folkemødet og Almedalen i 
2020 til styregruppemødet 24. oktober 2019. Af hensyn til planlægningen indstilles det, at bestyrelsen 
ikke venter med beslutning om deltagelse i 2020 til bestyrelsesmødet 6. december 2019, men drøfter sin 
holdning til deltagelse i 2020 på dette møde på baggrund af evalueringen og giver mandat til styregrup-
pen til at tage beslutning om 2020-deltagelse på næste styregruppemøde. 
 
Det indstilles, at: 
- Bestyrelsen tager evalueringen af deltagelsen på Folkemødet og Almedalen til efterretning. 
- Bestyrelsen drøfter deltagelse i 2020 og giver styregruppen mandat til at træffe beslutning om delta-

gelse i 2020 på styregruppemødet 24. oktober 2019.  
 

Bilag 4: Evaluering af Greater Copenhagens deltagelse på Folkemødet 2019 
 
Bilag 5: Evaluering af Greater Copenhagens deltagelse på Almedalen 2019 
 
Referat 
Bestyrelsen tog evalueringerne til efterretning og bemyndigede styregruppen til at træffe beslutning om 
GC’s deltagelse i 2020.  
 
B-punkter: 
 
Under punktet behandles de sager, som vurderes uproblematiske. 



 Den 12. november 2019 
 
 

Referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen Committee d. 27. september 2019 
 

 
 

 
Det indstilles, at: 
 

- B-punkterne godkendes samlet. 
 
8. Trafikcharteret – indstilling om opdatering og status. Se bilag 6. 
 
Referat 
 

- Bestyrelsen besluttede, at der alene var tale om en faktuel opdatering, og at der ikke skulle æn-
dres noget ved den politiske kerne i Trafikcharteret. 

 
 
9. Eventuelt 
 

- Ingen bemærkninger.  
 
 
 
 
 
 


