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Greater Copenhagen vil være globalt førende på  
vækst, bæredygtighed og livskvalitet. Det er Greater 
Copen hagen ikke alene om. Den internationale konkur-
rence om at tiltrække de bedste talenter, investeringer, 
forskningsmidler og innovationspartnere er derfor 
benhård. 

Med et fælles brand og en samlet politisk platform  
– The Greater Copenhagen Committe – vil vi med  
Greater Copenhagen skabe et stærkt værditilbud, der 
skal placere Østdanmark og Sydsverige som en af de 
mest dynamiske, bæredygtige og attraktive metro-
polregioner i Europa.

Vi tror på, at vi ved at styrke vores infrastruktur kan 
tiltrække flere virksomheder, få varer hurtigt til  
nær- og fjernmarkeder og øge vores arbejds-
markedsopland. 

Vi tror på, at vi ved at fjerne de sidste knaster for  
arbejdskraftens bevægelighed mellem Sverige og  
Danmark og mellem by og land kan styrke virksom-
heders innovationskraft og konkurrenceevne. 

Vi tror på, at vi ved at koble de bedste innovations-
miljøer for grøn teknologiudvikling på tværs af Øresund, 
kan generere ny viden, nye teknologier og skabe den 
kritiske masse, vi ved, at investorer og udenlandske 
virksomheder finder attraktivt. 

Sidst, men ikke mindst, tror vi på, at vi gennem en  
samlet, stærk og ambitiøs politisk platform mellem  
85 kommuner og fire regioner kan bidrage til et endnu 
stærkere samarbejde med de nationale regeringer i 
Sverige og Danmark, samt EU om at skabe fremtidens 
vækstmetropol.       

Derfor vil vi Greater Copenhagen! 

På vegne af bestyrelsen:

INDLEDNING

3  |   GREATER COPENHAGEN  |   HANDLINGSPLAN  2022-2023

Sophie Hæstorp Andersen
Forkvinde

Mikaela Waltersson
Næstforkvinde

Carl Johan Sonesson
Næstformand

Heino Knudsen
Næstformand
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Med handlingsplan 2022-23 sættes der pejlemærker 
for, hvad Greater Copenhagen vil opnå i 2022 og 2023.  
Samtidigt illustreres de handlinger, som Greater Copen-
hagen mener er nødvendige for, at pejlemærkerne kan 
indfris.    

Handlingsplanen tager udgangspunkt i opfyldelsen af 
de delmål/handlinger, som Greater Copenhagens be-
styrelse, Greater Copenhagen Committee, har besluttet 
for de tematiske områder: Infrastruktur, Arbejdsmarked 
og Grøn omstilling. Se bestyrelsen her: Bestyrelsen.

For at opfylde delmålene er der beskrevet en række 
handlinger. Det er vigtigt at pointere, at delmålene er li-
gestillet, hvilket betyder, at alle delmål er prioriteret lige 
højt uanset, hvilken rækkefølge delmålene er nævnt i.

Handlingsplanen er ikke et udtryk for alt, hvad der skal 
ske i 2022-2023. Det er udtryk for de centrale handlinger. 
Således vil der ved siden af de beskrevne handlinger i 
handlingsplanen blive arbejdet agilt også ift. de politiske 
muligheder, der ikke kendes endnu, men måtte byde sig 
i løbet af både 2022 og 2023.     

HANDLINGSPLANEN



DELMÅL OG 
HANDLINGER 



12

VISION
Et sammenhængende arbejdsmarked, der 
fremmer holdbar vækst, velstand og velfærd i 
metropolregionen. 

ARBEJDSMARKED

UDFORDRINGEN
Greater Copenhagen er Nordens største 
arbejdsmarkedsregion, men dens fulde potentiale 
er endnu ikke fuldt udnyttet på grund af 
grænsehindringer, som skader arbejdskraftens 
mobilitet. For at indfri den fælles vision om et fuldt 
integreret arbejdsmarked skal grænsehindringer 
afskaffes samtidig med, at behovet for kompetencer 
skal tilgodeses i hele metropolregionen. 
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HANDLING
HANDLING  1
Greater Copenhagen igangsætter et styrket sam arbejde 
med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer  
regionalt og nationalt for i fællesskab at styrke koordi-
nationen af matchningsarbejdet i Greater Copenhagen  
geografien og sikre større forudsigelighed om frem
tidens arbejdskraft- og kompetencebehov. 

HANDLING  2
Dialogen og samarbejdet med arbejdsmarkedsmyndig-
hederne, ministre og Rigsdagen/Folketingets arbejds-
markedsudvalg intensiveres med det formål at styrke 
blikket for den grænseoverskridende metropolregions 
særudfordringer på arbejdsmarkedsområdet.

HANDLING  3
Udvikle arbejdet med at matche ledig arbejdskraft med 
ledige jobs på tværs af Greater Copenhagen og sikre en 
stærk forankring af indsatsen hos kommuner, arbejds-
markedets parter og virksomheder.
Denne handling kræver finansiering
udenfor nuværende budget.

EFFEKT
  Arbejdskraftens mobilitet på tværs af Greater 

Copenhagen er styrket, så der ved udgangen af 2022 
er flere virksomheder, der har den nødvendige arbejds-
kraft. Der er ligeledes skabt en voksende gruppe af 
ambassadører for job- og karrieremuligheder uden for 
den nære lokale geografi.

ARBEJDSMARKED

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 1
Understøtte at flere jobsøgende 
søger job i hele Greater 
Copenhagen metropolregionen  
i 2022/2023
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HANDLING
HANDLING  1
Der etableres en ”Greater Copenhagen Labour &  
Business Alliance” med arbejdsmarkedets parter  
og myndigheder. Det konkrete formål er, at et mini- 
topmøde afholdes, og at dette adresserer skatte-
udfordringer og andre barrierer for arbejdskraftens 
bevægelighed over Øresund. Dette arbejde inkluderer 
aktiv videndeling af de skatteanalyser, som KPMG har 
udarbejdet for Greater Copen hagen.     

HANDLING  2 
Der vil blive igangsat et strategisk analysearbejde, der 
sikrer, at der ved de aftalte halvårlige møder i ”Greater 
Copenhagen Task Force” med den svenske og danske 
regering ligger up-to-date faglige analyser omkring 
udviklingen i barriererne for øget arbejdsmarkedsinte-
gration. 
Denne handling kræver finansiering
udenfor nuværende budget.

EFFEKT
  Der er ved udgangen af 2022 opnået en formel 

afklaring af beskatningen af Øresundspendlere ved 
grænselukninger, mulige nye corona-restriktioner og 
nye arbejdsmønstre (fx øget hjemmearbejde). 

ARBEJDSMARKED

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 2
Styrke samarbejdet med 
regeringerne i Danmark og 
Sverige for at få fjernet barrierer 
for arbejdskraftens bevægelighed 
over Øresund, herunder 
skatteudfordringer
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HANDLING
HANDLING  1 
Region Skåne tilvejebringer løbende ny Øresundssta-
tistik efter den nye metode, der er udviklet sammen 
med Danmarks Statistik og Statistikmyndigheten SCB i 
Sverige. 
Denne handling finansieres af Region Skåne 
udenfor Greater Copenhagens nuværende budget.

EFFEKT 
  Der er ved udgangen af 2022 tilvejebragt 

Øresunds statistik, der muliggør markant stærkere  
data baseret interessevaretagelse overfor nationale 
myndigheder og beslutningstagere.    

ARBEJDSMARKED

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 3
Grænseoverskridende statistik 
for Greater Copenhagens 
geografi igangsættes  
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HANDLING
HANDLING  1 
Invest in Skåne og Copenhagen Capacity vil i et fælles 
konsortium (Greater Copenhagen International Marke-
ting Consortium) arbejde målrettet med international 
markedsføring og talenttiltrækning, der kan tiltrække 
nye viden, arbejdskraft og investeringer til metropol-
regionen Greater Copenhagen.

EFFEKT 
  Virksomheder i Greater Copenhagens vokser 

 hurtigere end deres konkurrenter grundet tilgang af 
specialiseret international arbejdskraft.   

ARBEJDSMARKED

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 4
Styrket tilgang af specialiseret 
international arbejdskraft 
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HANDLING
HANDLING  1 
Samarbejde med arbejdsmarkedets parter, de nati-
onelle myndigheder og EU’s uddannelsesråd om at 
indføre et fælles dansksvensk (eller nordisk) certifikat 
for ansatte i byggebranchen, uddannelsessektoren og 
sundhedssektoren.

HANDLING  2 
I dialog med Nordisk Vejforum og Øresunddirekt øge 
kendskabet til forskellige branchespecifikke krav 
 mellem Danmark og Sverige.

EFFEKT 
  Mindre administration og omkostninger for  

arbejdstagere og arbejdsgivere i metropolregionen  
– bedre forudsætninger for arbejdskraftens øgede 
mobilitet.

  Flere jobmuligheder til uddannede indenfor 
 byggebranchen og en større talentmasse for  
virksom heder i Greater Copenhagen. 

ARBEJDSMARKED

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 5
Faglige kvalifikationer skal 
gensidigt anerkendes i både 
Sverige og Danmark
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VISION
Mobilitet og tilgængelighed – regionalt og 
internationalt – er afgørende for at arbejdstagere 
kan arbejde og for virksomheders tilgang til 
kvalificeret arbejdskraft. Derfor er en moderne og 
effektiv infrastruktur en afgørende forudsætning 
for, at Greater Copenhagen kan skabe fremtidens 
bæredygtige vækst og udvikling.

INFRASTRUKTUR

UDFORDRINGEN
I dag findes der ingen fælles planlægning af 
infrastrukturen over grænsen. Hvis vi skal sikre 
god mobilitet og kortere rejsetider i Greater 
Copenhagen metropolregionen, kræver det 
grænseoverskridende strategier for at forhindre, 
at infrastrukturen bliver en barriere for økonomisk 
vækst og udvikling – også nationalt.
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HANDLING
HANDLING  1
Udarbejde et kommissorium og en mødekadence for 
det fælles Greater Copenhagen Infrastrukturplanlæg-
ningsforum i samarbejde med det danske Transport-
ministerium og det svenske Infrastrukturdepartementet.

HANDLING  2
Greater Copenhagen får foretræde for Folketingets 
transportudvalg og Riksdagens trafikutskott med det 
formål at følge op på 2021 møderne og opbygge en 
bredere politisk alliance om nødvendigheden af et 
fælles og stærkt Greater Copenhagen infrastruktur-
planlægningsforum.

HANDLING  3
Greater Copenhagen styrker sin tilstedeværelse, net-
værk og dialog med nationale politikere og interesse-
organisationer på transportområdet i både Stockholm 
og København for at få flere allierede i interesseva-
retagelsen. Det vil være i en kombination af bilaterale 
møder, workshops, konferencer, fælles analyser mm.  
En tilsvarende strategi igangsættes ift. EU og kerneinte-
ressenter i Bruxelles, hvor der bl.a. kan trækkes  
på STRING netværket. 

EFFEKT
  Der er ved udgangen af 2022 etableret et politisk 

forum, hvor infrastrukturbehovet for den samlede  
Greater Copen hagen geografi kan diskuteres. 

  Greater Copenhagen har en markant større alliance 
med ligesindede nationale og europæiske interessenter, 
der kan støtte op om Greater Copenhagens regionale 
infrastrukturprioriteter.      

INFRASTRUKTUR

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 1
Under 2022 etableres og 
finansieres et fælles dansksvensk 
infrastrukturplanlægningsforum 
(på ministerniveau), og det første 
møde er afholdt
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HANDLING
HANDLING  1 
Greater Copenhagen tager spørgsmålet op politisk ved 
møder i Greater Copenhagen Infrastrukturplanlæg-
ningsforum. 
Infrastrukturplanlægningsforummet 
er beskrevet i delmål 1.

HANDLING  2
Greater Copenhagen styrker dialogen med svenske og 
danske erhvervsorganisationer, der har sammenfalden-
de infrastrukturprioriteringer som Greater Copenhagen 
omkring en fast HH-forbindelse og en Øresundsmetro.

HANDLING  3 
Greater Copenhagen samler nationale parlamentari-
kere valgt i Greater Copenhagens geografi for at skabe 
forståelse og opbakning til politisk at drive målet om 
flere faste forbindelse over Øresund i Rigsdagen og i 
Folketinget.

HANDLING  4 
Der gennemføres en scenariebeskrivelse af den for-
vemtede stigning af mængden af gods- og fjerntogs-
trafik over Øresund. 

EFFEKT 
  Der vil ved udgangen af 2023 være en styrket 

opbakning nationalt og regionalt til en lokaliserings- 
analyse af en HH-forbindelse og en strategisk analyse 
af en Øresundsmetro, der senere kan udmøntes i en 
tidsplan for finansiering og igangsættelse.

INFRASTRUKTUR

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 2
Der arbejdes henimod en 
principiel politisk accept 
på regeringsniveau af 
igangsættelse af en 
lokaliseringsanalyse af en 
fast HH-forbindelse, og der 
arbejdes henimod en national 
aftale om en strategisk analyse 
af en Øresundsmetro
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HANDLING
HANDLING  1 
Greater Copenhagen løfter indenfor rammerne af det 
igangværende Interreg projekt om billetsystemer 
og trafikinformation og i sine møder med det danske 
transportministerium, DSB m.fl., at det bør testes, om 
Skånetrafikkens digitale billetsalgsløsning kan fungere i 
hele DOT-området, og at det bliver gjort til virkelighed, 
når der findes tekniske forudsætninger herfor.

HANDLING  2 
Overvåge og sammenstille eventuelle udfordringer 
knyttet til de to landes planlægning af fremtidige 
nationale billetsystemer, og hvilken betydning det har 
for planlægning af rejser og digitale billetkøb i Greater 
Copenhagen samt belyse eventuelle udfordringer i 
Transportkommissionen.

EFFEKT 
  Det skal være nemt at købe en digital billet til kol-

lektiv togtransport over Øresund uanset, hvor i Greater 
Copenhagen geografien rejsen starter og slutter. 

INFRASTRUKTUR

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 3
Inden udgangen af 2022 er der 
etableret forudsætninger for en 
ubesværet og gnidningsfri rejse 
over Øresund med fokus på 
digitalt billetsalg
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HANDLING
HANDLING  1 
Greater Copenhagen arbejder for at fastholde inve-
steringer i Ring Syd-projektet mm., der sikrer bedre 
jernbaneforbindelse til lufthavnen samt en udvidelse 
af Øresundsmotorvejen, der har opnået finansiering via 
den danske Infrastrukturplan 2035. Dette løftes politisk 
såvel i Greater Copenhagen Infrastrukturplanlægnings-
forum som i bilaterale møder med ministre og nationale 
politikere i Danmark.

HANDLING  2 
Greater Copenhagen bakker aktivt op om ruteudvik-
lingsprogrammet i Copenhagen Connected.  

EFFEKT 
  Det danske Transportministerium har en konkret 

dato for påbegyndelsen af infrastrukturinvesteringerne 
omkring Københavns Lufthavn.  

  Københavns Lufthavn vil ved udgangen af 2022 
have genetableret en række ruter hurtigere, end det 
ellers ville have været muligt og hermed skabt et  
stærkere bidrag til den regionale økonomiske vækst.  

INFRASTRUKTUR

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 4
CPH Airport genvinder hurtigere 
end sine regionale konkurrenter 
i Nordeuropa sin position som 
den førende internationale hub
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VISION
Greater Copenhagen skal blive en internationalt 
førende metropolregion inden for grøn 
omstilling og grøn vækst. Det bygger på Greater 
Copenhagens eksisterende styrkepositioner 
inden for fire områder: Vedvarende energi, 
Energieffektivitet, Cirkulær økonomi og 
Klimatilpasning.

GRØN
VÆKST

UDFORDRINGEN
Klimakrisen er en af de største globale 
udfordringer Greater Copenhagens medlemmer 
står overfor. Greater Copenhagens bidrag til 
implementeringen af det grønne charter skal 
skabe partnerskaber og stærke alliancer mellem 
medlemmerne, konkrete innovative løsninger og 
samtidig fastholde fokus på at skabe bæredygtig 
vækst, ny viden og arbejdspladser i vores geografi.
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HANDLING
HANDLING  1
Greater Copenhagen opjusterer den politisk interesse-
varetagelse ift. nationale myndigheder og beslutnings-
tagere i Stockholm og København samt i EU for at 
styrke adgangen til nationale og europæiske finansie-
ringskilder til Greater Copenhagens Grønne charter.      

HANDLING  2
Greater Copenhagen tager teten i at samle en bred 
alliance om initiativet Adgang til rent vand med mindst 
10 medlemmer, herunder Danmarks Tekniske Univer-
sitet og Lunds Universitet. Partnerne vil igangsætte et 
arbejde med at identificere vækstpotentialet ved øget 
innovation, data og teknologi indenfor anvendelse og 
genanvendelse af vand. 

HANDLING  3 
Greater Copenhagen bidrager til, at Greater Copenha-
gen Green Deal projektets afslutningskonference i 2022 
samtænkes med H22 i Helsingborg.

HANDLING  4 
Greater Copenhagen engagerer sig aktivt i videreud-
viklingen af Innovation hub for intelligente og fleksible 
energiløsninger gennem udvikling af vækstpotentiale, 
ansøgning om Horizon-midler fra EU, etablering af 
innovationspartnerskaber med førende internationale 
virksomheder og videninstitutioner i hubs i Tyskland, 
USA og andre førende vækstøkonomier. 
Denne handling kræver finansiering 
udenfor nuværende budget.

HANDLING  5
Greater Copenhagen fortsætter sin aktive involvering i 
udvidelse af alliancen bag Living lab for klimatilpasning. 
Der arbejdes fx med fundraising af yderligere midler 
til indsatsen, afholdelse af en tværnational konference 
om datadeling for direktører i de største forsyningssel-
skaber og opstart af de først aftaler med kommercielle 
partnere udenfor Greater Copenhagens geografi. 
Denne handling kræver finansiering 
udenfor nuværende budget.

HANDLING  6 
Greater Copenhagen arbejder aktivt med at få flere 
svenske institutioner med i arbejdet med etableringen 
af Nordic Bio Solutions Hub. Der igangsættes i denne 
forbindelse en analyse af vækstpotentialer ved institu-
tions- og klyngesamarbejde for den samlede Greater 
Copenhagen geografi.  
Denne handling kræver finansiering 
udenfor nuværende budget.

EFFEKT
  Ved udgangen af 2022 er der sikret finansiering fra 

eksterne kilder på minimum 10 mio. kr. fra fx Horizon 
og Interreg til de fem prioriterede Greater Copenhagen 
Green indsatser.

  Ved udgangen af 2022 er der etableret minimum et 
nyt internationalt grønt innovationspartnerskab mellem 
en af Greater Copenhagens grønne hub og en interna-
tional partner. Og ved udgangen af 2023 er der skabt 
minimum to grønne internationale innovationspartner-
skaber.

GRØN VÆKST

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 1
Greater Copenhagen styrker 
forudsætninger for grøn 
vækst og omstilling og bliver 
således endnu stærkere som 
grøn innovationshub med 
tiltrækningskraft af udenlandske 
investorer, forskningsinstitutioner 
og virksomheder 
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HANDLING
HANDLING  1 
Greater Copenhagen samler i 2022 med KRINOVA i 
spidsen et stærkt vækstorienteret fødevarepartnerskab 
med mindst syv Greater Copenhagen medlemmer, 
videninstitutioner, klynger og virksomheder, der skal 
udnytte en fælles dansk-svensk styrkeposition inden-
for bæredygtige fødevarer. Med afsæt i erfaringer fra 
medlemmerne igangsættes der en analyse og et stor-
skalaarbejde med at anvende offentlige køkkener, som 
driver for bæredygtige fødevarer. 

HANDLING  2
Der etableres et internt grønt forum blandt Greater 
Copenhagens medlemmer, der med afsæt i lokale 
erfaringer kan fremkomme med konkrete områder og 
pilotinitiativer, hvor medlemmer gennem fx alliancer, 
storskala, deling af risici og samfinansiering kan accele-
rere deres bidrag til grøn vækst.

EFFEKT 
  Der er samlet erfaringer med storskala og tvær-

national efterspørgsel efter grønne produkter, hvilket 
har ført til øget fokus på forretningsmulighederne ved 
at drive grøn virksomhed i og fra Greater Copenhagens 
geografi.  

  Flere grønne startups og SMV’er – danske, svenske 
og internationale – vækster i Greater Copenhagens 
geografi.  

GRØN VÆKST

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 2
Øge væksten i bæredygtige 
virksomheder gennem flere 
offentlige, grønne indkøb
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TVÆRGÅENDE  
HANDLINGER 
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VISION
Greater Copenhagens kommunikationsarbejde 
skaber en rød tråd mellem bestyrelsens fire årlige 
temabaserede bestyrelsesmøder og de indsatser, 
der sættes i gang for at få Greater Copenhagens 
mål og vision gennemført. Helt overordnet skal 
Greater Copenhagens kommunikation fortælle, 
at vi på tværs af 85 kommuner og fire regioner i 
to lande skaber forudsætninger for fremtidens 
vækst, bæredygtighed og innovation. 

KOMMUNIKATION

UDFORDRINGEN
Den nuværende kommunikationsstrategi er 
lavet i 2019 og kan med fordel opdateres, så den 
flugter Greater Copenhagens arbejde i 202223. 
Kommunikationsstrategien skal således kunne 
understøtte – på bedst mulig vis – det arbejde, 
som bestyrelsen igangsætter, og de strategiske 
målsætninger, delmål, fagområdebaserede 
handlinger som Greater Copenhagens bestyrelse 
beslutter i handlingsplanen 2022-23 og på deres  
fire årlige årlige bestyrelsesmøder. 
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HANDLING
HANDLING  1
Sekretariatet opdaterer kommunikationsstrategien  
’Unfold Greater Copenhagen’ fra 2019 til bestyrelses-
mødet i februar 2022. Endvidere fremlægges en  
kommunikationsplan for år 2022. 

EFFEKT 
  Kommunikationsstrategien opdateres med en 

kommunikationsplan for 2022.

KOMMUNIKATION

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 1
Greater Copenhagens 
kommunikationsstrategi er et 
stærkt værktøj til at understøtte 
Greater Copenhagens 
strategiske målsætninger  
og deraf afledte handlinger  
i 2022 og 2023
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HANDLING
HANDLING  1 
Formandskabets kommunikationskontakter (kommuni-
kationskernegruppen) mødes månedligt med sekreta-
riatets kommunikationsansvarlige og justerer løbende 
kommunikationskursen. Møder bookes ved årets start 
og prioriteres.

HANDLING  2 
Fire gange årligt inddrages styregruppens kommunika-
tionskontakter (kommunikationsgruppen) og opdateres 
om kommunikationsarbejdet af sekretariatets kommuni-
kationsansvarlige og kommunikationskernegruppen. 

HANDLING  3 
Medlemmer i Greater Copenhagen understøtter det 
strategiske kommunikationsarbejde ved på frivillig basis, 
og når det giver mening: 
–  At sørge for at Greater Copenhagen fremgår som en 

tydelig del af medlemmets hjemmeorganisation. 
–  At dele relevant kommunikationsindhold med Greater 

Copenhagen.
–  At bruge Greater Copenhagen som en aktiv part i 

egen kommunikation. 
–  At skabe egne kommunikationsplatforme, som kan 

understøtte arbejdet i Greater Copenhagen. 

HANDLING  4 
Minimum fire gange årligt og i forbindelse med hvert af 
de temabaserede bestyrelsesmøder vil Greater Copen-
hagens sekretariat og relevante medlemsorganisationer 
arrangere et netværksarrangement med ekstern delta-
gelse, der har til to formål: 
1   At skabe en platform for Greater Copenhagens 

bestyrelse til at bringe relevante diskussioner fra 
bestyrelseslokalet og ud i offentligheden og 

2   At skabe eksternt netværk og dermed understøtte 
arbejdet under fagområderne i Greater Copenhagen.

HANDLING  5 
En gang årligt afholdes ’Greater Copenhagen Day’. 
Arrangementets formål er at skabe større eksternt 
kendskab til Greater Copenhagen og løfte samarbej-
dets eksterne omdømme. ’Greater Copenhagen Day’ 
erstatter ikke Greater Copenhagens topmøde. Det skal 
ses som et supplement hertil. 
Denne handling kræver finansiering 
udenfor nuværende budget.

EFFEKT 
  Der vil med udgangen af 2023 være skabt markant 

større synlighed til Greater Copenhagens arbejde, og 
kendskabet til vores fælles prioriterede indsatsområder 
vil blive løftet både overfor nationale beslutningstagere, 
virksomheder og meningsdannere og blandt medlem-
mer og bagland. 

KOMMUNIKATION

DELMÅL OG
HANDLINGER

DELMÅL 2
Greater Copenhagens med-
lemmer bidrager aktivt til at 
dele og skabe kommunikation, 
der kan understøtte 
Greater Copenhagens 
kommunikationsstrategi 2022
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