Referat af bestyrelsesmøde d. 10. december 2021
Dato
Tid
Sted

D. 10. december 2021
Kl. 09.45-11.45
Helsingborg

Mødeleder: Bestyrelsesformand, Carl Johan Sonesson, ordförande i Region Skåne
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
a-punkter
3. Mødeplan 2022
4. Budgetforslag 2022
5. Handlingsplan 2022-2023
6. Finansiering af arbejdet med det grønne charter
7. Trafikcharteret – uppføljning på delmål och näste steg
8. Arbetsmarknadscharter – uppføljning på delmål och näste steg
9. Utveckling av temaområde Life Science
10. Status i Greater Copenhagen efter Covid-19
11. Ny formand og formandskab i Greater Copenhagen 2022
12. Formandens beretning
13. Evt.
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Deltagere:
• Carl Johan Sonesson (Region Skåne), (mødeleder)
• Lars Weiss (København)
• Steen Christiansen (KKR Hovedstaden)
• Peter Danielson (Helsingborg)
• Henrik Fritzon (Region Skåne)
• Mikael Rubin (Trelleborg)
• Evan Lynnerup (Region Sjælland)
• Peter Johansson (Kristianstad)
• Mikaela Waltersson (Region Halland)
Afbud:
• Heino Knudsen (Region Sjælland)
• Katrin Stjernfeldt (Malmö Stad)
• Lars Gaardhøj (Region Hovedstaden)
• Martin Geertsen (Region Hovedstaden)
• Niels Hörup (KKR Sjælland)
• Karsten Søndergaard (KKR Hovedstaden)
• Patric Åberg (Skånes Kommuner)
• Carsten Rasmussen (KKR Sjælland)
• Philip Sandberg (Lund)
Fra GC Sekretariatet:
• Tue David Bak
• Signe Rubenhagen
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1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender dagsordenen for bestyrelsens møde d. 10. december 2021.
Bilagsoversigt
• Referat fra bestyrelsens møde d. 24. september 2021
Referat:
Formanden bød velkommen. Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser til bestyrelsen
Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager.
Indstilling
Det indstilles, at:
• Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.
Referat:
•

•
•

Carl Johan Sonesson orienterede om, at det svenske trafikutskott og Danmarks trafikudvalg mødtes d. 7.-8. september 2021. Peter Danielsson og Mikaela Waltersson, der deltog
på mødet mellem de to udvalg, orienterede ligeledes kort om turen, som de begge fandt
var en succes.
Carl Johan Sonesson orienterede om jobmessen d. 27. oktober 2021, hvor der efterfølgende er underskrevet over 50 underskrevne jobkontrakter.
Steen Christiansen orienterede om henholdsvis kommunal- og regionalvalget i Danmark
og konsekvenserne heraf for de nuværende bestyrelsesmedlemmerne i 2022.

A-punkter:
3. Mødeplan for 2022
Der blev forelagt en mødeplan for styregruppen og bestyrelsen i Greater Copenhagen for 2022.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilagsoversigt
• Ingen
Referat:
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
• Bestyrelsen besluttede, at der i forbindelse med bestyrelsesseminariet d. 9.-10. februar
2022 skal forelægge et oplæg på, hvordan Greater Copenhagen kan deltage på Alemdalsveckan samt et koncept for, hvordan Greater Copenhagen er til stede på Folkemødet i
2022.
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4. Budgetforslag 2022
I sagen blev sekretariatets forslag til budget for Greater Copenhagen for 2022 forelagt. Foruden
løn- og driftsmidler til sekretariatet indeholder budgettet strategiske midler på DKK 4 mio. Tillige
forslås der anvendt tilbageløbsmidler på DKK 0,6 mio. Hermed vil Greater Copenhagens i 2022
have et markant mindre budget – og tilsvarende færre strategiske indsatser - i 2022 end i indeværende år.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender forslag til budget 2022.
Bilagsoversigt
• Forslag til budget 2022
Referat
• Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022. Dog godkendte bestyrelsen ikke følgende forventning, som beskrevet i sagen på dagsordenen:
”I tillæg hertil er der en forventning om en formandskabsbevilling på op imod DKK 1,5
mio. til budget 2022. En formandskabsbevilling har været kutyme fra de seneste tre formandskaber og bidrager markant til organisationens drift og virke. Denne formandskabsbevilling afventer konstitueringen efter regions- og kommunalvalg i Danmark, da
det først herefter vil være klart, hvilken organisation og politiker KKR Hovedstaden udpeger til formandsposten i 2022. Dette mulige beløb er derfor ikke en del af budgetforslag 2022.”

5. Handlingsplan 2022-2023
Der blev fremlagt et udkast til en handlingsplan for Greater Copenhagen i perioden 2022-2023.
Handlingsplanen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de delmål/handlinger, som bestyrelsen har
besluttet for områderne: Infrastruktur og Arbejdsmarked. I tillæg hertil er der defineret politiske
delmål for GC Green. Der vil til bestyrelsesmødet i februar 2022 blive fremlagt forslag til delmål
og handlinger på Life Science området.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender handlingsplanen.
Bilagsoversigt
• Udkast til handlingsplan 2022-2023
Referat
• Bestyrelsen bakkede op om Handlingsplan 2022-23. Men besluttede, at udskyde den endelige godkendelse af Handlingsplan 2022-2023 til bestyrelsesmødet d. 10. februar 2022,
hvor den nye bestyrelse er tiltrådt
• Bestyrelsen besluttede endvidere, at sekretariatet skal udarbejde et overblik over, hvad der
er igangsat af centrale indsatser på områderne: Arbejdsmarked og Det grønne hos medlemsorganisationerne således, at der sikres en koordinering i tiltagene mellem disse og de,
der er beskrevet i Handlingsplan 2022-23.
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6. Implementering af det grønne charter
Med udgangspunkt i bestyrelsens tidligere beslutninger om implementering af fem grønne initiativer under det grønne charter, blev der beskrevet forskellige scenarier for, hvordan den fremtidige finansiering af GC Green kan se ud.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
• Endvidere blev det besluttet, at der til bestyrelsesseminariet d. 9.-10. februar 2022 skal
forelægge et bud på, hvordan talsmandsfunktionen kan gøres permanent, og hvordan - og
i hvor lang tid man bliver - og er talsperson.
7. Trafikchartret – uppföljning på delmål och nästa steg
Vid styrelsemötet den 10 februari antog styrelsen ett antal delmål för arbetet med trafikchartret
under 2021. Nedan ges en kort beskrivning av de aktiviteter som företagits sedan styrelsemötet
den 24 september för att nå målen för 2021.
Indstilling
Det föreslås att:
1. Styrelsen tar ärendet om status på arbete med delmålen till underrättelse.

Bilagsoversigt
•
•

Inbjudan utskottsresa Folketingets Transportudvalg.
Preliminärt program utskottsresa.

Referat
• Bestyrelsen tog orineteringen til efterretning.
• Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg på, hvordan der sikres synergi mellem Greater Copenhagen og STRINGs arbejde.
8. Arbetsmarknadscharter – uppföljning på delmål och nästa steg
Arbetet med delmålen inom arbetsmarknadschartern går enligt plan – konkreta insatser har inletts ift. matchning mellan svenska arbetssökande och danska företag, lobbyarbete drivs för en
revidering av Öresundsavtalet och metoden för gränsöverskridande statistik har visat sig fungera.
Under 2022 planerar sekretariatet att intensifiera arbetet med ökad koordinering av sysselsättningsåtgärderna vilket är ett av de prioriterade områdena inom arbetsmarknadschartern.
Indstilling
Det föreslås att:
1. Styrelsen tar ärendet om status på arbete med delmålen till underrättelse.
Referat
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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9. Utveckling av temaområde Life Science
Givet at Life Science er en af de hurtigst voksende brancher i vores geografi. Derfor har Greater
Copenhagen intensiveret arbejdet med at præcisere, hvordan man bedst understøtter den fremtidige vækstskabelse. To konkrete initiativer er under udarbejdelse. Disse præsenteres primo 2022.
Indstilling:
Det föreslås att:
1. Styrelsen tar ärendet till underrättelse.
Referat
• Tue David Bak orienterede kort om arbejdet med Life Science området, herunder at Greater Copenhagen aktivt deltager i udviklingen og implementering af den danske regerings
Vækstfyrtårn for Life Science i Hovedstaden.
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Status for Greater Copenhagen efter Covid-19
Overordnet viser nye tal på Greater Copenhagens kerneindikatorer for den regionale økonomiske
udvikling et positivt billede, der indikerer, at Greater Copenhagen er hastigt på vej ud af krisen.
Det er i de seneste to kvartaler fremgang at spore på tværs af alle indikatorer, selvom Greater Copenhagen fortsat ligger i den lavere ende ift. vækst og arbejdsløshed i sammenligning med de
bedst sammenlignelige europæiske og globale storbyregioner som Amsterdam, Berlin, Stockholm,
Tel Aviv og Boston.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilagsoversigt
• Status i Greater Copenhagen efter Covid-19.
Referat
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Ny formand og formandskab i Greater Copenhagen 2022
Der skal vælges ny formand for Greater Copenhagens bestyrelse d. 1. januar 2022. Endvidere skal
der sammensættes et nyt formandskab.
Indstilling
Det indstilles, at:
• Bestyrelsen godkender, at Carl Johan Sonesson fortsætter som formand for Greater Copenhagens bestyrelse, indtil KKR Hovedstaden har udpeget en ny formand for Greater Copenhagens bestyrelse.
Referat
• KKR Hovedstaden orienterede om, at den nye formand for Greater Copenhagen i 2022
bliver Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester i Københavns Kommune.
• Bestyrelsen godkendte, at Carl Johan Sonesson, Region Skåne, fortsætter som formand
for Greater Copenhagens bestyrelsen og i samarbejde med den nye formand, forbereder
bestyrelsesseminariet d. 9.-10. februar 2022, hvor den nye formand formelt tiltræder.
6

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. december 2021
12. Formandens beretning
Referat
• Carl Johan Sonesson gav bestyrelsen en mundtlig orientering om, hvordan han synes, at
2021 er gået. Endvidere gav han den kommende formand nogle gode råd for året i 2022.
Herunder;
 At der skal findes en model for, hvordan den politiske kontinuitet kan styrkes omkring Greater Copenhagens nationale interessevaretagelse.
 At der skal kigges på, om Greater Copenhagen har de rette instrumenter i værktøjskassen til at være dagsordensættende og vækstskabende.
 At Greater Copenhagen skal se på, om den finansieringsmodel og økonomi, der eksisterer, er den rette til at kunne drive organisationen og indfri de politiske ambitioner.
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