Referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen d. 9. december 2020

Dato
Tid
Sted

9. december 2020
Kl. 10-12
Online

Mødeleder: Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland, formand for The Greater
Copenhagen Committee.
Dagsorden:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Meddelelser til bestyrelsen
a-punkter:
3. Greater Copenhagen Green
4. Udkast til budget 2021
5. Marketing Consortium
6. Udvikling af et kollektivt trafiksystem på tværs af Øresund
b-punkter:
7. Greater Copehagen topmøde
8. Data
9. H22
10. Evt.
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Deltagere:
• Heino Knudsen (Region Sjælland) (mødeleder)
• Carl Johan Sonesson (Region Skåne)
• Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedstaden)
• Steen Christiansen (Albertslund)
• Peter Danielson (Helsingborg)
• Henrik Fritzon (Region Skåne)
• Martin Geertsen (Region Hovedstaden)
• Niels Hörup (Solrød)
• Peter Johansson (Kristianstad)
• Katrin Stjernfeldt (Malmø)
• Karsten Søndergaard (Egedal)
• Evan Lynnerup (Region Sjælland)
• Philip Sandberg (Lund)
• Torkild Strandberg (Landskrona)
• Carsten Rasmussen (Lejre)
Afbud:
•
•
•

Mikaela Waltersson (Region Halland)
Lars Weiss (København)
Patric Åberg (Östra Göinge)

GC-Sekretariatet:
• Tue David Bak
• Signe Rubenhagen
Gæster under pkt. 4:
• Poul Erik Lauridsen (Gate 21)
• Håkan Rosqvist (Sustainable Business Hub)
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A-punkter
1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender dagsordenen for bestyrelsens møde d. 9. december 2020.
2. Bestyrelsen godkender udkast til referat fra bestyrelsens møde d. 1. oktober 2020.
Bilagsoversigt
• Referat fra bestyrelsens møde d. 1. oktober 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, at Lars Weiss, Københavns Kommune, og Peter
Johansson, Kristianstads Kommunstyrelse, indtræder i bestyrelsen.
2) Region Blekinge har overfor sekretariatet meddelt, at de forventer at søge om optagelse
i Greater Copenhagen.
3) Heino Knudsen orienterede om de møder, Greater Copenhagens formandskab har
afholdt med hhv. Movia, DSB, Københavns Lufthavn og den danske transportminister.
4) Det blev besluttet, at det som udgangspunkt er medlemmerne af styregruppen, der
deltager i styregruppemøderne og medlemmer af bestyrelsen, der deltager på
bestyrelsesmøderne. Hvis det vurderes, at der skal deltage yderligere, må der maks.
deltage en pr. organisation, udover de der allerede har plads i hhv. styregruppen og
bestyrelsen.
5) Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover får udkast til referat udsendt senest 8 dage
efter afholdt møde til godkendelse. Hvis sekretariatet intet hører inden for 8 dage efter
udsendt referat, anses det som værende godkendt.
3. Budgetforslag
I sagen forelægges sekretariats forslag til budget for Greater Copenhagens (GC) for 2021.
Foruden løn- og driftsmidler til sekretariatet indeholder budgettet strategiske midler på 3,2
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mio. kr. Tillige forslås der anvendt ”hensatte midler” på 4,65 mio. kr. Hermed vil GC i 2021
have et større aktivitetsniveau i 2021 end i indeværende år.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender budget 2021
Bilagsoversigt
• Forslag til Greater Copenhagen budget 2021
Referat:
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021.
Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at der er fokus på effekter og resultater i 2021.
4. Greater Copenhagen Green
Bestyrelsen i Greater Copenhagen godkendte på deres møde d. 1. oktober 2020 Greater
Copenhagen Green og de tilhørende 12 initiativer. Sidenhen har sekretariatet fået Gate 21 og
Sustainable Business Hub til at vurdere, hvilke initiativer der med størst fordel kan
igangsættes i 2021. Dette arbejde samt en indstilling om, at der afsættes en ramme på 2,2 mio.
DKK til implementeringen og videreudvikling af udvalgte initiativer i 2021, forelægges hermed
til godkendelse.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender principperne for igangsættelse af initiativer og udmøntning af
midler.
2. Bestyrelsen godkender budgettet for 2021 og øremærker midlerne til GC Green.
3. Bestyrelsen afsætter 2,2 mio. DKK til igangsættelse af: i) en innovationshub for
effektive og intelligente energiløsninger, ii) et living lab for klimatilpasning i 2021 og
iii) videreudvikling af business cases indenfor GC Green. Midlerne tages fra de
øremærkede midler til GC Green.
4. Bestyrelsen godkender, at den endelige implementeringsplan og disponering af
midlerne forelægges og godkendes i styregruppen primo 2021.
Bilag
•
•
•

Oversigt over indsatser
Business case: Innovationshub om fleksible og intelligente energi-løsninger
Business case: Living lab for klimatilpasning

Referat:
Poul Erik Lauridsen (Gate 21) og Håkan Rosqvist (Sustainable Business Hub) indledte punktet
med et kort rammesættende oplæg om, hvordan de er kommet frem til, hvilke initiativer der
foreslås igangsat i 2021.
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Bestyrelsen godkendte indstilling 1, 2 og 4. Endvidere blev indstilling 3 godkendt med den
præcisering, at der skal forelægges en implementeringsplan for de to initiativer: i) En
innovationshub for effektive og intelligente energiløsninger og ii) Et living lab for
klimatilpasning i 2021, samt en konkret plan for videreudvikling af yderligere business cases
indenfor GC Green til godkendelse af styregruppen på deres møde d. 21. januar 2021.
Bestyrelsen besluttede herudover, at der skal ske en løbende orientering om
implementeringen af Greater Copenhagen Green på bestyrelsesmøderne i 2021.
Der rundsendes et notat til bestyrelsen, der redegør for, hvordan reglerne om
konkurrenceudsættelse af opgaver bliver håndteret ifm. igangsættelse af initiativer under GC
Green.

5. H22
På bestyrelsesmødet d. 26. februar 2020 blev bestyrelsen præsenteret for en række mulige
ideer til Greater Copenhagens deltagelse i H22 City Expo. Bestyrelsen besluttede, at der skulle
arbejdes videre med, hvordan involveringen på H22 kan ske. Det er der blevet, og resultatet
heraf fremlægges med denne sag.
Indstilling:
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender att avtal tecknas med H22.
2. Bestyrelsen godkender, at der bevilges 650.000 DKR til køb af en
kommercialiseringsekspert.
Referat:
Bestyrelsen godkendte, at Greater Copenhagen Committee indgår en aftale med H22, og at der
bevilges 650.000 DKK til køb af en kommercialiseringsekspert i 2021.

6. Data på status og udvikling i Greater Copenhagen – udenlandske direkte investeringer
og grøn omstilling
Indeværende datasag sætter fokus på Greater Copenhagen Green, samt fremlægger en analyse,
der sammenligner direkte udenlandske investeringer i Greater Copenhagen og Stockholm.
Sidstnævnte indikerer, at Greater Copenhagen klarer sig godt i en Nordisk målestok.
Førstnævnte viser, at den grønne aktivitet i regionen stiger - dog ikke målt ift. den samlede
økonomiske aktivitet, som ligeledes stiger.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilagsoversigt
• Analyse med et nærbillede af direkte udenlandske investeringer og et grønt billede med
data vedr. den grønne omstilling af Greater Copenhagen.
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Referat:
Tue David Bak indledte punktet med et kort oplæg om, hvad tallene viser, herunder at Greater
Copenhagen i perioden 2015-2019 har klaret sig godt i sammenligning med Stockholm i
forhold til at tiltrække udenlandske investeringer (FDI).
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Ny formand og formandskab for Greater Copenhagen Committee i 2021
Carl Johan Sonesson overtager formandsposten for Greater Copenhagen d. 1. januar 2021.
Carl Johan Sonesson orienterer med denne sag bestyrelsen om denne. Endvidere orienteres
der om sammensætningen af det kommende formandskab.
Indstilling:
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen orienteres af den kommende formand, Carl Johan Sonesson om hans
formandskab i 2021.
2. Bestyrelsen tager sammensætningen af formandskabet for 2021 til efterretning.
Referat
Carl Johan Sonesson orienterede om sit kommende formandskab.
Heino Knudsen orienterede om, at formandskabet for Greater Copenhagen i 2021 kommer til
at bestå af:
- Carl Johan Sonesson, Region Skåne
- Mikaela Waltersson, Region Halland
- Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
- Niels Hörup, KKR Sjælland, Solrød Kommune
Bestyrelsen tog sammensætningen af formandskabet for 2021 til efterretning.
B-punkter
8. Kontrakt med Nordisk Ministerråd
9. Evt.
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