Referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen d. 18. maj 2021
Dagsorden til styregruppemøde i Greater Copenhagen
Tidspunkt: Tirsdag d. 18. maj, kl. 09.00-11.00
Sted: Online
Mødeleder: Bestyrelsesformand, Carl Johan Sonesson, ordförande i Region Skåne
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
a-punkter
3. Temadrøftelse: Arbejdsmarkedschartret og læring af Coronapandemien
4. Fremdrift i Greater Copenhagen Green Charter
5. Trafikcharteret – opfølgning på delmål og næste skridt
6. Greater Copenhagen – et brand, en geografi og en politisk vision
7. Presseomtale af Greater Copenhagen i Q1 2021
8. Deltagelse på Folkemøde 2021
9. Topmøde 2021
10. Tomorrow Summit
b-punkter
11. Årsregnskab 2020
12. Øresund Direct
13. Evt.
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Deltagere:
• Carl Johan Sonesson (Region Skåne), (mødeleder)
• Heino Knudsen (Region Sjælland)
• Lars Weiss (København)
• Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedstaden)
• Steen Christiansen (Albertslund)
• Peter Danielson (Helsingborg)
• Henrik Fritzon (Region Skåne)
• Niels Hörup (Solrød)
• Mikael Rubin (Trelleborg)
• Katrin Stjernfeldt (Malmö Stad)
• Karsten Søndergaard (Egedal)
• Evan Lynnerup (Region Sjælland)
• Philip Sandberg (Lund)
• Carsten Rasmussen (Lejre)
• Mikaela Waltersson (Region Halland)
• Peter Johansson (Kristianstad)
Afbud:
• Patric Åberg (Skånes Kommuner)
• Martin Geertsen (Region Hovedstaden)
Fra GC Sekretariatet:
• Tue David Bak
• Signe Rubenhagen
Gæster:
• Nicolai Houman, COO Group HR at Saxo Bank (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. 18. maj 2021.
Bilagsoversigt
• Referat fra bestyrelsens møde d. 10. februar 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 Copenhagen Capacitys fremtidige
finansieringsmodel herunder, at Greater Copenhagen sammen med Copenhagen
Capacity arbejder for en fortsat finansiering fra finansloven til Copenhagen Capacity.
Carl Johan Sonesson orienterede om, at Region Skåne fra 1. januar 2022 bliver eneejer
ad Business Region Skåne.
Carl Johan Sonesson orienterede om, at Region Blekinge og kommunerne i Blekinge,
Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby og Karlskrona har sendt en ansøgning om
medlemskab af Greater Copenhagen fra primo 2022. Ansøgningen forelægges for
bestyrelsen på deres møde d. 24. september 2021. Sekretariatet udarbejder et notat om
governancestrukturen i Greater Copenhagen, som forelægges på topmødeseminariet
forud for bestyrelsesmødet d. 24. september 2021.

3. Temadrøftelse: Arbejdsmarkedschartret og læring af Coronapandemien.
Med denne blev der givet status på arbejdsmarkedscharteret. Endvidere lægges der op til en
temadrøftelse af arbejdsmarkedsområdet.
Indstilling
Det indstilles, at:
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1. Bestyrelsen drøfter om arbejdsmarkedschartret har det rette fokus og den
nødvendige fremdrift ift. at løfte ambitionen om ét sammenhængende tværnationalt
arbejdsmarked.
2. Bestyrelsen drøfter om læringen fra Corona-nedlukningen giver anledning til at
justere i fokus for vores arbejde med arbejdsmarkedsspørgsmål.
Bilagsoversigt
• Analys för Greater Copenhagen arbetsmarknad 2021.
• Översikt över insatser inom Arbetsmarknadscharter.
• Mismatch-udfordringer på arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen 2030
Referat:
Nicolai Houman, HR-chef i Saxo Bank indledte punktet med et oplæg om de udfordringer,
som Saxo Bank har, når de rekrutterer svensk arbejdskraft til virksomheden i Danmark,
herunder skatteproblematikken.
Efterfølgende havde bestyrelsen en dialog om arbejdsmarkedet og de delmål, som bestyrelsen
har besluttet, er dem, der skal arbejdes for i 2021. Bestyrelsen er enige om, at der skal en
fokuseret indsats til, men at sekretariatet gerne må igangsætte yderligere initiativer inden for
arbejdsmarkedscharteret, hvis der er behov for dette.
Endvidere skal sekretariatet afsøge lignende grænseoverskridende samarbejder, herunder det
dansk-tyske i Sønderjylland med henblik på videndeling om, hvad andre gør i forhold til et
fælles arbejdsmarked på tværs af landegrænser.
Bestyrelsen tog sagen til efterretning.
4. Fremdrift i Greater Copenhagen Green Charter
Greater Copenhagens bestyrelse vedtog i oktober 2020 et ambitiøst Green Charter, der er
udgangspunktet for Greater Copenhagens arbejde med grøn vækst. Green Charter er
udmøntet i 12 initiativer, der igen er udmøntet i konkrete projekter med deltagelse af
medlemmer, videnorganisationer, universiteter, virksomheder og startups.
Med sagen gives der en status på arbejdet med initiativerne beskrevet i Green Charter.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet det blev pointeret, at det er vigtigt, at der
tænkes et kommunikationsspor ind i forhold til de planlagte aktiviteter samt, at der skal være
fokus på vækst- og beskæftigelsesvinklen i udmøntningen af det grønne charter.

4

Referat af bestyrelsesmødet i Greater Copenhagen d. 18. maj 2021
Endvidere blev det pointeret, at de igangsatte initiativer stadig er åbne for yderligere
deltagere, hvis der er behov for og ønske om dette.

5. Trafikcharteret – opfølgning på delmål og næste skridt
Vid styrelsemötet den 10 februari antog styrelsen ett antal delmål för arbetet med
trafikchartert under 2021. Nedan ges en kort beskrivning av de aktiviteter som företagits för
att nå målen för 2021. Region Hovedstaden är lead på Trafikchartert och arbetar aktivt med
sekretariatet för att nå de uppsatta målen.
Med detta aktiva arbete, både kommunikativt och politiskt, har Greater Copenhagens
prioriteringar inom trafik- och infrastruktur blivit väsentligt mer känt i både Danmark och
Sverige. Detta har dock även föranlett större utmaningar – bland annat testas den politiska
viljan att stå bakom dessa prioriteringar vilket styrgruppen bör diskutera.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Styrelsen diskuterar hur man skapar starkare politiskt och administrativt
engagemang från Greater Copenhagens medlemmar, inte minst på dansk sida
gällande delmål 2.
Bilagsoversigt
• Process lobbyarbete delmål 1 och 2 Greater Copenhagen Trafikcharter 2021.
Referat:
Bestyrelsen drøftede opbakningen til delmål 2 om en HH-forbindelse.
Overordnet set, er der opbakning til de af bestyrelsen vedtagne delmål, herunder delmål 2.
Men der er også andre af de fire delmål for 2021, f.eks. delmål 4 om CPH Airport, der har
politisk interesse.
Bestyrelsen lagde herudover vægt på, at der skal være plads til regionale prioriteringer.
6. Presseomtale af Greater Copenhagen Q1 2021
Greater Copenhagen har i perioden januar til marts 2021 fået større medieomtale end
tidligere. Især Greater Copenhagens politiske arbejde indenfor infrastruktur og arbejdsmarked
har fyldt meget som følge af en proaktiv presse- og kommunikationsstrategi fra sekretariatets
side og en diskussion i flere toneangivende danske og svenske medier om
Øresundsforbindelser, trafikforhandlinger, grøn vækst og grænselukninger.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen aktiverer egne kommunikations- og presseafdelinger i at skabe omtale i
eksterne medier og på egne digitale kanaler af Greater Copenhagen.
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Bilagsoversigt
• Presseomtale Q1.
Referat:
Der har været en god presseomtale af Greater Copenhagen i 2021. Bestyrelsen anerkendte
dette, men gav samtidigt udtryk for, at jo hurtigere de involveres i og gøres opmærksom på evt.
presse, jo bedre kan de understøtte de forskellige tiltag.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Greater Copenhagen – et brand, en geografi og en politisk vision
Greater Copenhagen bruges i dag både som en betegnelse for et geografisk område, som
internationalt brand og som navnet på den politiske samarbejdsorganisation. Det skaber en
del forvirring, hvorfor det er udarbejdet et forslag til, hvordan det kan løses fremadrettet.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen godkender det videre forløb, hvor sekretariatet går i dialog med
Copenhagen Capacity med henblik på at ensrette brugen af de mange forskellige
Greater Copenhagen kommunikationskanaler.
Referat
Bestyrelsen lagde vægt på, at Greater Copenhagen – eller andre – ikke må monopolisere
Greater Copenhagen brandet. På den baggrund godkendte bestyrelsen, at Greater Copenhagen
går i dialog med Copenhagen Capacity om at ensrette bruges af de forskellige
kommunikationskanaler.
8. Deltagelse på Folkemøde 2021
Folkemødet afholdes i 2021 i dagene d. 17. juni til d. 19. juni. Greater Copenhagen er vært for
tre debatter, som tager udgangspunkt i hhv. arbejdsmarkedscharteret, trafikcharteret og det
grønne charter. Det prioriteres, at paneldeltagerne bliver de danske talspersoner for nævnte
områder samt formandskabet. Endvidere vil der blive lagt vægt på debatter, hvor der er fokus
på temaet og ikke nødvendigvis enigheden heri.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
Bestyrelsen tog sagen til efterretning men gjorde samtidigt opmærksom på, at det altid skal
vurderes, om pris og omfang af en opgave hænger sammen.
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9. Topmøde 2021
Der afholdes topmøde d. 8. september 2021 kl. 9.00-12.30. Topmødet afholdes i forlængelse af
et bestyrelsesseminar, der starter d. 7. september kl. 17.00. Topmødets fokus er Greater
Copenhagen version 2.0. Herunder at få sat fokus på Greater Copenhagens langsigtede mål
samt at få genetableret relationerne medlemmerne imellem efter en lang periode med online
bestyrelsesmøder. Topmødet afholdes i Malmö.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
Bestyrelsen tog sagen til efterretning.
10. Tomorrow Summit
Greater Copenhagen har indgået kontrakt med TOMORROW om at blive partner og deltage på
deres årlige Summit. TOMORROW er en platform for konkrete bæredygtige handlinger, der
har fokus på at ”oversætte” de overordnede visioner i FN´s Verdensmål til konkrete
handlinger. Deres årlige Summit ligger i år d. 3. september 2021. På Summit er der fokus på,
at de deltagende får mulighed for at tale med og lytte til førende eksperter inden for grøn
vækst og omstilling. Endvidere vil der være mulighed for at tale i en breakout session.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat
Bestyrelsen tog sagen til efterretning.
B-punkter
11. Årsregnskab 2020
12. Øresund Direct
Bestyrelsen tog B-punkterne til efterretning.
13. Evt.
Bestyrelsen takkede Sophie Hæstorp Andersen for sit arbejde i Greater Copenhagen, nu hvor
hun stopper som medlem af bestyrelsen.
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