Referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen d. 24. september 2021
Tidspunkt: Fredag d. 24 september 2021 kl. 10.00-12.00 (med efterfølgende frokost)
Sted: Københavns Rådhus, Magistratsalen
Mødeleder: Carl Johan Sonesson, regionordförande, Region Skåne og formand i Greater
Copenhagen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
a-punkter
3. Temadrøftelse: Green Charter – fremdrift, pejlemærker og finansiering
4. Igangsættelse af nye initiativer i Greater Copenhagen Green Charter
5. Arbetsmarknadscharter – uppføljning på delmål och näste steg
6. Trafikcharteret – uppføljning på delmål och näste steg
7. Øresunddirekt
8. Handlingsplan 2022-2023, herunder udvikling af digitalisering og Life Science indsatser
9. Greater Copenhagen: Status og fremtid
b-punkter
10. Presseomtale af Greater Copenhagen i Q2 2021
11. Strategisk cykelplan for Greater Copenhagen
13. Evt.
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Deltagere:
• Carl Johan Sonesson (Region Skåne), (mødeleder)
• Lars Weiss (København)
• Lars Gaardhøj (Region Hovedstaden)
• Steen Christiansen (Albertslund)
• Peter Danielson (Helsingborg)
• Henrik Fritzon (Region Skåne)
• Martin Geertsen (Region Hovedstaden)
• Niels Hörup (Solrød)
• Mikael Rubin (Trelleborg)
• Karsten Søndergaard (Egedal)
• Patric Åberg (Skånes Kommuner)
• Evan Lynnerup (Region Sjælland)
• Philip Sandberg (Lund)
• Peter Johansson (Kristianstad)
• Carsten Rasmussen (Lejre)
• Mikaela Waltersson (Region Halland)
Afbud:
• Heino Knudsen (Region Sjælland)
• Katrin Stjernfeldt (Malmö Stad)
Fra GC Sekretariatet:
• Tue David Bak
• Signe Rubenhagen
Gæster:
• Thomas Dalsgaard, Partner i Copenhagen Infrastructure Partners (under pkt. 3)
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A-punkter

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender dagsordenen for bestyrelsens møde d. 24. september 2021.
Bilagsoversigt
• Referat fra bestyrelsens møde d. 18. maj 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 bød Lars Gaardhøj, Region Hovedstaden, velkommen som nyt
medlem af bestyrelsen.
Carl Johan Sonesson orienterede om, at der fra Greater Copenhagens deltagelse på
Folkemødet 2021 er udarbejdet tre korte videoer, der opsummerer de debatter, som
Greater Copenhagen stod for. Links findes i den udsendte dagsorden samt på Greater
Copenhagens hjemmeside.
Flere medlemmer har efterspurgt en mødekalender for 2022. Sekretariatet har på den
baggrund udarbejdet en sådan. Møderne vil blive booket i medlemmernes kalendere
ultimo september 2021.

3. Temadrøftelse: Greater Copenhagen Green – fremdrift, pejlemærker og finansiering
Green Charter blev vedtaget ultimo 2020 og er udgangspunktet for Greater Copenhagens
arbejde med grøn omstilling og bæredygtig vækst.
Denne sag giver en status på det foreløbige arbejde med Green Charter initiativerne og lægger
op til en temadrøftelse om den fremtidige indsats for Green Charter herunder hvilke
udfordringer, der skal arbejdes mere med.
Indstilling
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Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen drøfter Greater Copenhagens politiske ambitionsniveau og pejlemærker
for finansiering af de fremtidige Green Charter initiativer
Bilagsoversigt
• Undersøgelsen af vækst og beskæftigelsespotentialer udarbejdet af DAMVAD Analytics
Referat:
Thomas Dalsgaard fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der er specialiseret i at
tilbyde skræddersyede investeringer i energiinfrastrukturaktiver globalt - især inden for
vedvarende energi, indledte punktet med et oplæg om, hvordan CIP arbejder med grøn
omstilling.
Endvidere fortalte Thomas Dalsgaard, at CIP etablerer store sammenhængende energi- og
klimaprojekter med midler fra en række institutionelle investorer, herunder også projekter i
Øresundsregionen. Thomas og CIP meddelte, at de gerne stiller op til et opfølgende møde
med Greater Copenhagen, hvor forskellige mulige projekter i Greater Copenhagen regi kan
diskuteres.
Efterfølgende havde bestyrelsen en dialog om grønne projekter i Greater Copenhagen.
Talsperson for Greater Copenhagen Green, Peter Danielsson, holdt et indlæg om ambitionerne
for dem fremtide grønne vækst i Greater Copenhagen.
Det blev på den baggrund besluttet, at der til bestyrelsesmødet d. 10. december 2021 skal
forelægges et notat for bestyrelsen, som de organisationer, der har talspersoner på det grønne
område (Helsingborg og Region Sjælland) skal være med til at udarbejde i samarbejde med
sekretariatet. Notatet skal beskrive forskellige scenarier for, hvordan den fremtidige
finansiering og implementering af GC Green kan se ud.
Bestyrelsen tog sagen til efterretning.
4. Igangsættelse af nye initiativer i Greater Copenhagen Green
Med denne sag lægges der op til udmøntning af yderligere strategiske midler for tre
kommende Greater Copenhagen Green initiativer.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Der afsættes en ramme på 250.000 DKK til Nordic Bio Solution Hub fra de
strategiske midler til GC Green på budget 2021.
2. Der afsættes en ramme på 150.000 DKK til Bæredygtige Fødevarer – fra Jord til
Bord fra de strategiske midler til GC Green på budget 2021.
3. Der afsættes en ramme på 100.000 DKK til Adgang til Rent Vand fra de strategiske
midler til GC Green på budget 2021.
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Bilagsoversigt
• Baggrundsnotat om Nordic Bio Solution Hub
• Letter of Intent (LoI) om Klimavenlige fødevarer – fra jord til bord
Referat:
Bestyrelsen godkendte, at:
1) Der udmøntes hhv. 250.000 DKK til Nordic Bio Solution Hub fra de strategiske midler
til GC Green på budget 2021.
2) Der afsættes en ramme på 150.000 DKK til Bæredygtige Fødevarer – fra Jord til Bord
fra de strategiske midler til GC Green på budget 2021.
3) Der afsættes en ramme på 100.000 DKK til Adgang til Rent Vand fra de strategiske
midler til GC Green på budget 2021.
Endvidere præciserede bestyrelsen, at der ikke skal igangsættes yderligere aktiviter i regi af
Greater Copenhagen Green på nuværende tidspunkt. Fokus skal være på implementeringen af
de allerede vedtagne indsatser.

5. Arbetsmarknadscharter – uppföljning på delmål och nästa steg
Arbetet med skatteproblematiken och statistikutbyte inom arbetsmarknadschartret går
planmässigt framåt. Utvecklingen av ett förslag för AI system för vidareutbildning är svårt at
realisera under Greater Copenhagen och föreslås därför att ersättas.
Indstilling
Det föreslås att:
1. Styrelsen godkänner det nya delmålet.
2. Styrelsen godkänner vidarearbete med rekommendationer för revidering av
Öresundsavtalet.
Bilagsoversigt
• Greater Copenhagen. Udfordringer med Øresundsaftalen og den nye svenske
lovgivning
Referat:
Bestyrelsen godkendte det nye delmål 1. Endvidere besluttede bestyrelsen, at der til
bestyrelsesseminariet i februar 2022 skal ses nærmere på Øresundsaftalen samt, at der skal
udarbejdes et notat om, hvordan andre grænseregioner takler forskellige
grænseproblematikker, herunder skattespørgsmålet.
6. 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 18 maj för att nå målen för 2021.
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Indstilling
Det föreslås att:
1. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
Bilagsoversigt
• Hvordan Greater Copenhagen kan understøtte Københavns Lufthavn
Referat:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dog blev det fremhævet, at det er vigtigt, at alle
projekter fra trafikchartret, der har relevans til lufthavnen, fremover nævnes, herunder
eksempelvis de nye motorvejsprojekter.
7. Øresunddirekt
Med sagen gives der et overblik over, hvilken økonomisk fremtid som Øresunddirekt Danmark
(ØD DK) ser ind i. Der lægges op til, at der tages en dialog om ØD DKs fremtid, herunder om
der findes administrative handlinger, der kan igangsættes for at styrke ØD Danmark.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen drøfter, om der findes yderligere administrative handlinger, der kan
igangsættes for at styrke ØD Danmark
Referat
Bestyrelsen drøftede, om der findes yderligere administrative handlinger, der kan igangsættes
for at styrke ØD Danmark. Det blev besluttet, at sekretariatet til bestyrelsesseminariet i
februar 2022 udarbejder et notat, der beskriver, hvilke finansielle muligheder ØD Danmark
har.
8. Handlingsplan 2022-23, herunder udvikling af digitalisering og Life Science
indsatser
Den nuværende Handlingsplan udløber ved årets udgang, og en ny toårig Handlingsplan for
2022-23 skal vedtages sammen med budget 2022 på bestyrelsens møde i december. Den
kommende Handlingsplan vil indeholde op til fire konkrete tiltag indenfor temaerne
digitalisering og Life Science i tillæg til aktiviteter på chartrerne for arbejdsmarked, trafik og
grøn vækst, der understøtter de fastsatte politiske mål.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Handlingsplan 2022-23 udarbejdes af sekretariatet og forelægges til beslutning på
bestyrelsens møde d. 10. december 2021.
2. At handlingsplanen indeholder op til fire tiltag indenfor temaerne digitalisering og
Life Science i tillæg til aktiviteter på chartrene for arbejdsmarked, trafik og grøn
vækst.
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3. At Greater Copenhagen fortsat har fokus på digitalisering, men at dette fremover
ikke sker i et selvstændigt charter, men som en tværgående innovationsindsats i de
eksisterende tre chartre samt i vores arbejde med Life Science.
4. At Greater Copenhagen fortsat har fokus på Life Science ved at understøtte: i) et
styrket internationalt udsyn, ii) en samlet Life Science vision for Greater Copenhagen
og iii) en professionalisering af medlemmernes rolle i branchens udviklings- og
innovationsarbejde.
Bilag
• Kortlægning af Life Science i Greater Copenhagen
• Centrale aktører
Referat
Bestyrelsen godkendte, at:
1. Handlingsplan 2022-23 udarbejdes af sekretariatet og forelægges til beslutning på
bestyrelsens møde d. 10. december 2021.
2. At handlingsplanen indeholder op til fire tiltag indenfor temaerne digitalisering og Life
Science i tillæg til aktiviteter på chartrene for arbejdsmarked, trafik og grøn vækst.
3. At Greater Copenhagen fortsat har fokus på digitalisering, men at dette fremover ikke
sker i et selvstændigt charter, men som en tværgående innovationsindsats i de
eksisterende tre chartre samt i vores arbejde med Life Science.
4. At Greater Copenhagen fortsat har fokus på Life Science ved at understøtte: i) et
styrket internationalt udsyn, ii) en samlet Life Science vision for Greater Copenhagen
og iii) en professionalisering af medlemmernes rolle i branchens udviklings- og
innovationsarbejde.
9. Status og strategiske pejlemærker
Formandskabet i Greater Copenhagen har på deres møde d. 14. september 2021 givet udtryk
for, at de ønsker, at sekretariatet til bestyrelsesmødet d. 10. december 2021 giver en status for
arbejdet med Greater Copenhagen med fokus på perioden 2020-2021. Samtidigt er ønsket, at
sekretariatet i tæt samarbejde med formandskabet giver sit bud på de fremadrettede
strategiske pejlemærker for Greater Copenhagen.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender, at der forelægges et notat, udarbejdet af sekretariatet og
formandskabet, på bestyrelsens møde d. 10. december 2021, der har fokus på, hvad
der virker i Greater Copenhagen, hvad der kan virke bedre og de fremadrettede
strategiske pejlemærker.
2. Bestyrelsen godkender, at Region Blekinge og de fem kommuner i regionens
ansøgning om optag i Greater Copenhagen behandles, når de strategiske
pejlemærker for Greater Copenhagen er på plads.
Referat
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Det blev besluttet, at den nuværende formand til bestyrelsesmødet i december skal give en
status på, hvad der er opnået i formandens periode samt giver anbefalinger til den nye
formand og bestyrelse om, hvad der kan gøres endnu bedre i den nye periode.
Endvidere blev det besluttet, at der til bestyrelsesseminariet i februar 2022 skal forelægges et
notat udarbejdet af sekretariatet og formandskabet, som har fokus på, hvad der virker, hvad
der kan gøres bedre og hvilke strategiske pejlemærker, som Greater Copenhagen skal forholde
sig til fremadrettet.

B-punkter
10.Presseomtale af Greater Copenhagen i Q2 2021
11. Strategisk cykelplan for Greater Copenhagen
Referat
Bestyrelsen tog B-punkterne til efterretning.
13. Evt.
Formanden orienterede om, at bestyrelsesmødet d. 10. december 2021 afholdes i Helsingborg.
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