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Dato 1. oktober 2020 
Tid Kl. 09-11  
Sted  Online 
 
Mødeleder: Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland, formand for The Greater 
Copenhagen Committee.  
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  
2. Meddelelser til bestyrelsen 
 
a-punkter: 
3. Greater Copenhagen Green 
4. Udkast til budget 
5. Marketing Consortium 
6. Udvikling af et kollektivt trafiksystem på tværs af Øresund 
 
b-punkter: 
7. Greater Copenhagen topmøde 
8. Data 
  
9. Evt. 
 
 
Deltagere: 

- Heino Knudsen, Region Sjælland (mødeleder) 
- Carl Johan Sonesson (Region Skåne) 
- Mikaela Waltersson (Region Halland) 
- Frank Jensen (Københavns Kommune) 
- Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedstaden) 
- Steen Christiansen (Albertslund Kommune) 
- Peter Danielson (Helsingborg Kommun) 
- Henrik Fritzon (Region Skåne) 
- Martin Geertsen (Region Hovedstaden) 
- Niels Hörup (Solrød Kommune) 
- Pierre Månsson (Kristianstad Kommun) 
- Karsten Søndergaard (KKR Hovedstaden) 
- Patric Åberg (Östra Göinge) 
- Evan Lynnerup (Region Sjælland) 
- Philip Sandberg (Lunds Kommun) 
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Afbud: 
- Katrin Stjernfeldt (Malmø) 
- Carsten Rasmussen (KKR Sjælland) 
- Torkild Strandberg (Landskrona Stad) 

 
 
A-punkter 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen for bestyrelsens møde d. 1. oktober 2020. 
2. Bestyrelsen godkender udkast til referat fra bestyrelsens møde d. 3. juni 2020. 

 
Bilag 

• Referat fra bestyrelsens møde d. 3. juni 2020 
 
Referat: 
Formanden bød velkommen. Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
 
2. Meddelelser til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen orienteres om aktuelle sager. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 

Referat: 
 

1) Heino Knudsen orienterede om den kommende lobbytur, som formandskabet skal på 
d. 25. november 2020. Temaerne for lobbyturen bliver bl.a. infrastruktur og GC Green. 

2) Heino Knudsen orienterede om, at der er igangsat et arbejde, der skal klarlægge, 
hvordan Greater Copenhagen skal involveres i H22. Det forelægges en endelig plan for 
dette på bestyrelsesmødet d. 9. december 2020.  

3) Carl Johan Sonesson orienterede om Blekinges henvendelse vedrørende medlemskab i 
Greater Copenhagen. 

 

3. Greater Copenhagen Green 

Greater Copenhagen Committee besluttede i juni 2019 at formulere en politik på området for 
klima og grøn omstilling. Klimapolitikken forelægges nu i forslag i form af charteret Greater 
Copenhagen Green, der har fokus på grøn vækst. Samtidig forelægges forslag til en række 
indsatser i charteret. Charteret forelægges til bestyrelsens godkendelse. 
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Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender Greater Copenhagen Green. 
2. Bestyrelsen godkender de udpegede indsatser. 

 
Bilag 

1. Forslag til charteret Greater Copenhagen Green 
2. Uddybning af forslag til indsatser i Greater Copenhagen Green 
3. Layoutforslag af Greater Copenhagen Green 

 
 
Referat: 
David Meinke, formand for den administrative styregruppe for Greater Copenhagen Green, 
indledte med et oplæg om processen for tilblivelsen af charteret samt indhold heri. 
 
Bestyrelsen godkendte Greater Copenhagen Green og de udpegede indsatser med to tilføjelser. 
Således tilføjes følgende i charteret: 
 

1) Greater Copenhagen kan ikke gøre det alene. Det er, at både den svenske og den 
danske stat bidrager til arbejdet sammen med kommuner og regioner, og at arbejdet 
koordineres. Der skal også sikres samarbejde og koordination med de europæiske 
organisationer, herunder STRING samarbejdet. Tilsvarende er erhvervslivet og 
medarbejderne helt afgørende for, at det lykkes med det store ambitioner.  
 

2) Særligt inden for bioteknologi – fx produktion af bionedbrydeligt emballage,  
             enzymer og input til fødevaresektoren – har Greater Copenhagen førende  
             globale virksomheder, en underskov af SMV’er og forskningsinstitutioner i  
             verdensklasse. 

 

4. Udkast til budget 2021 

Managing Director fremlægger forslag til budget for 2021 med henblik på, at bestyrelsen kan 
godkende budgettet for 2021. 

Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender forslag til budget 2021. 
2. At sekretariatet strammer krav og forventninger til modtagere af aktivitets-

/projektmidler fra Greater Copenhagen Committee, så hensættelser nu og fremover 
kan minimeres markant. 

Bilag 
• Budgetforslag Greater Copenhagen 2021 
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Referat: 
Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2021. Endvidere besluttede bestyrelsen, at 
sekreatariatet strammer krav og forventninger til modtagere af midler fra Greater Copenhagen 
Committe. 

På bestyrelsesmødet d. 9. december 2020 vil bestyrelsen få forelagt et endeligt udkast til 
budget for 2021, herunder en prioritering af de strategiske midler. 

 

5. Marketing Consortium  
 
Copenhagen Capacity og Invest in Skåne søger om 6 millioner DDK over en treårig periode i 
perioden 2021 til 2023 til projektet: ”Marketing Consortium”. Formålet er at sikre en langsigtet 
planlægning af den internationale markedsføring af Greater Copenhagen samt bedre at kunne 
skalere aktiviteterne ved hjælp af gearing med EU-midler og privat finansiering.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilger 6 mio. kr. til projektet: Marketing 
Consortium over en 3-årig periode (2021-2023). 

Bilag 
• Greater Copenhagen Marketing Plan 

 
Referat: 
Bestyrelsen godkendte projektet. Der bevilges 6 mio. DKR. over en treårig periode (2021-
2023). Copenhagen Capacity afrapporterer løbende til bestyrelsen, og finder denne det 
nødvendigt at justere i retning og mål, gør Copenhagen Capacity dette. 

 

6. Udvikling af et kollektivt trafiksystem på tværs af Øresund 

Skabelsen af ”et sammenhængende kollektivt trafiksystem” i Greater Copenhagen er en af de 6 
prioriterede indsatser i det fælles Trafikcharter. Med baggrund i resultater fra det fælles 
Interreg-projekt: ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen” forelægges 
der med denne sag forslag til at styrke arbejdet med at skabe mere sammenhængende billet- 
og trafikinformationssystemer på tværs af Øresund.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Det gøres klart overfor trafikselskaberne, at Greater Copenhagen forventer, at 
trafikselskaberne via aktiviteter og samarbejde støtter op om at skabe et 
sammenhængende kollektivt trafiksystem.  

2. Sekretariatet indleder dialog med den danske og svenske stat med henblik på at få et 
fælles målbillede og vision for samarbejdet omkring at skabe et sammenhængende 
kollektivt trafiksystem. 
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3. Bestyrelsen skal via deres repræsentanter i trafikselskaberne inden årsskiftet med 
basis i Interreg-projektets resultater fordre, at der igangsættes 1-2 fælles 
pilotprojekter omkring billetsystemer og trafikinformation. 

4. Bestyrelsen på deres førstkommende møde i 2021 får en status på fremdriften af 
implementering af fase 1 og det fortsatte arbejde.  

Bilag 
• Styrket samarbejde om den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen. 

 
Referat: 
Bestyrelsen godkendte, at de beskrevne tiltag igangsættes samt, at bestyrelsen på deres første 
møde i 2021 får en status for arbejdet hermed. 
 
Bestyrelsen besluttede herudover, at der udformes et brev til DSB, Movia og 
transportministeren, hvor der gøres opmærksom på problematikkerne vedr. et 
sammenhængende billet- og trafikinformationssystem på tværs af Øresund..  
 
 
B-punkter 
 
 
7. Greater Copenhagen topmøde 2020.  
8. Data.  
 
 
9. Eventuelt. 
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