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2022 var et begivenhedsrigt år i verden som helhed og naturligvis i Greater 
Copenhagen. Når vi nu opsummerer året, har vi meget at se tilbage på med  
både glæde og stolthed.

Regeringerne i Sverige og Danmark har startet forhandlingerne om en revideret 
Øresundsaftale med fokus på de ønsker, Greater Copenhagen og den Greater 
Copenhagen Task Force, vi har oprettet, har fremført. Efter pres fra Greater 
Copenhagen blev planen om genindførelse af ID-kontrol, som Sveriges regering 
havde i støbeskeen, stoppet. Vi har fortsat det succesfulde koncept med job- 
messer på tværs af Øresund, som vi startede sidste år. I år har vi afholdt tre 
jobmesser, som i alt har haft besøg af 3.200 jobsøgende. På H22, Helsingborgs 
store City Expo, har vi løftet grøn omstilling og innovation i Greater Copenhagen 
med debatter, præsentationer og politiske workshops. Vi har sat nye faste 
Øresundsforbindelser på dagsordenen ved møder og konferencer med Sveriges 
riksdagstrafikudvalg, Folketingets transportordførere og de to transportministre.  
Vi fortsætter med at arbejde på spørgsmålene om grænsekontrol og andre 
grænsehindringer, der skal fjernes for at integrere arbejdsmarkedet.

I sekretariatet er der også sket spændende forandringer. Vi har etableret vores 
egen analyseenhed og optrappet vores påvirkningsarbejde af de politiske 
spørgsmål, der er vigtige for Greater Copenhagen. Det er vigtige elementer  
for at understøtte vores strategi og for at levere viden om udviklings- og  
investeringsbehov i Greater Copenhagen. 

Til trods for COVID-pandemien, krigen i Ukraine, inflation og afholdelsen af  
valg i begge lande er Greater Copenhagen lykkedes med at sætte en politisk 
national dagsorden. 

Vi er langt fra i mål. Men vi er godt på vej. Vi har lagt fundamentet til at tage  
endnu større skridt fremad i 2023 til gavn for væksten, den grønne omstilling  
og den samlede metropolregions konkurrenceevne.

Tue David Bak 
Managing director

Sophie Hæstorp Andersen 
Forkvinde

Succes og  
forandringer
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Anna Hallberg og Flemming Møller Mortensen, Sveriges  
og Danmarks ministre for nordisk samarbejde.

Tomas Eneroth, Sveriges infrastrukturminister, 
og Trine Bramsen, Danmarks transportminister.

Greater
Copenhagen...

...får ministre  
til at mødes

...sætter 
retning for  
samfunds- 
debatten

...sætter fart  
på arbejds- 
markedet

4.000 jobsøgende 
4 jobmesser 

200 ansættelser
 

(i 2021 og 2022, inkl.  
igangværende  

rekrutteringsprocesser) 
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Et år  
fyldt med 
aktiviteter
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I 2022 styrkede Greater Copenhagen 
vores position i den politisk debat  
og i vores omverden som efterspurgt 
ekspertise inden for udvikling af en 
international konkurrencedygtig 
storbyregion. Vi har løftet engage-
mentet i vores profilspørgsmål og 
skabt opmærksomhed gennem egne 
aktiviteter og deltagelse i andres.

I februar blev 400 svenske job- 
søgende inviteret til årets første 
jobmesse i Bella Center i København. 
Idéen med messerne, som startede 
sidste år og gennemføres i Greater 
Copenhagens regi, er at formidle job 
på tværs af Øresund. I 2022 blev der 
afholdt tre jobmesser. I alt har 4.000 
jobsøgende mødt arbejdsgivere på 
de fire messer, der har været i 2021  
og 2022. 

På jobmessen i april fik de job- 
søgende selskab af Sverige og 
Danmarks ministre for nordisk 
samarbejde Anna Hallberg og 
Flemming Møller Mortensen, der  
var inviteret på initiativ af Greater 
Copenhagen.

Ministrene holdt også møde i den 
Greater Copenhagen Task Force,  
som Greater Copenhagen har nedsat 
sammen med den danske og svenske 
regering, Dansk Industri, Sydsvenska 
Industri-och Handelskammaren, og 
Øresundsbron. Greater Copenhagen 
Task Force skal styrke samarbejdet 
mellem Danmark og Sverige og få 
gang i den økonomiske integration 
igen efter pandemien.

Mødet mellem ministrene og Greater 
Copenhagen Task Force gav et 
konkret resultat i form af beslutningen 

om at genforhandle Øresundsaftalen 
samt skabe en transitkorridor mellem 
Danmark og Sverige for rejsende  
til/fra Bornholm og rejsende til/fra 
Københavns Lufthavn i tilfælde af  
nye kriser.

Siden 2015 har der ikke været nogen 
officielle statistikker for pendlingen 
mellem Sverige og Danmark, hvilket 
skyldes forskellig lovgivning i Sverige 
og Danmark. I 2022 lancerede Region 
Skåne, Statistiska Centralbyrån og 
Danmarks Statistik en ny metode til 
indsamling af statistik på tværs af 
grænserne. Initiativet kom fra Greater 
Copenhagen. Den opdaterede 
statistik viser, at der i 2020 var 16.500 
arbejdspendlere over Øresund om 
dagen. Øresundsdatabasen er et 
vigtigt værktøj i Greater Copenhagens 
arbejde med etablering af et fælles 
arbejdsmarked.

Greater Copenhagens 
Kate Plaskonis blandt 
nogle af de tusindvis 
af jobsøgende, der har 
besøgt jobmesserne.

Greater Copenhagen Task Force-møde den 20. april. Fra venstre Vibeke Rovsing Lauritzen, Danmarks ambassadør i Sverige; Charlotte Wrangberg, 
Sveriges ambassadør i Danmark; Flemming Møller Mortensen,  dansk minister for nordisk samarbejde; Anna Hallberg, svensk minister for nordisk 
samarbejde; Carl-Johan Sonesson, næstformand for Greater Copenhagen; Sophie Hæstorp Andersen, forkvinde for Greater Copenhagen; Stefan 
Müchler, adm. direktør i Det Sydsvenske Handelskammer; Henriette Søltoft. vicedirektør i Dansk Industri; Peter Lanng Nielsen, formand for DI 
Hovedstaden; Linus Eriksson, adm direktør for Øresundsbron samt Tue David Bak, Managing Director i Greater Copenhagen.
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I midten af marts præsenterede  
den svenske regering et forslag  
om at genindføre ID-kontroller  
ved Sveriges grænser. Greater  
Copenhagen reagerede hurtigt,  
og sammen med Dansk Industri  
og Det Sydsvenske Handelskammer 
blev der sendt et svar til den 
svenske regering. Der blev også 
gennemført medieaktiviteter for at 
skabe opmærksomhed omkring 
forslaget. Indsatsen resulterede i,  
at forslaget blev trukket tilbage. 

”Jeg kan forstå, at det kan få store 
konsekvenser for pendlere og 
erhvervslivet. Derfor er jeg glad for, 
at Greater Copenhagen sagde fra,” 
sagde Sveriges infrastrukturminister 
Tomas Eneroth, da han i maj var i 
København for at mødes med den 
danske transportminister Trine 
Bramsen, hvilket også var foran- 
lediget af Greater Copenhagen.

I april var det tid til Greater  
Copenhagens 2022-topmøde  
med temaet ”Ingen grænser for 
mobilitet, arbejdskraft og vækst”. 
Den danske beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard deltog, og  
Lars Rohde, direktør for Danmarks 
Nationalbank, var en af talerne. 
Sammen med virksomhedsledere, 
fagforeninger samt regionale og 
kommunale politikere kunne Greater 
Copenhagens medlemmer og 
medlemsorganisationer sende et 
stærkt budskab til de svenske og 
danske regeringer om de hindringer, 
der skal fjernes for at skabe et 
sammenhængende arbejdsmarked. 

Et velbesøgt seminar i Sveriges 
riksdag om Femern Bælt var en 
anden aktivitet, der fandt sted i  
april. Det blev arrangeret af Greater 
Copenhagen sammen med STRING. 
På seminaret stod det klart, at 
manglen på koordineret planlæg-
ning mellem Danmark og Sverige  
får store konsekvenser den dag, 
Femern-forbindelsen tages i brug.

Fra 1952 og frem til 2015 var der 
ingen grænsekontrol i Øresunds- 
regionen bl.a. som følge af pas- 
unionen mellem de nordiske lande 
og Schengen-aftalen. I forbindelse 
med flygtningekrisen i 2015 indførte 
Sverige midlertidige grænsekon- 
troller. De blev skærpet under 
pandemien med coronarelaterede 
indrejserestriktioner, som nu er 
blevet fjernet. Grænsekontrollerne 
findes dog stadig. Greater Copen- 
hagen mener, at kontrollerne skal 
fjernes, fordi de hæmmer vækst  
og det fælles arbejdsmarked og  
er i strid med EU’s regler.

Grænse- og 
ID-kontroller 
siden 2015

”Godt, at Greater 
Copenhagen sagde fra”

STRING og Greater Copenhagen arrangerede et 
fælles seminar i Sveriges riksdags trafikutskott.

Næstformand Carl Johan Sonesson, forkvinde Sophie Hæstorp Andersen 
og Danmarks beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på topmødet. 
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I juli inviterede Helsingborgs stad til 
H22 City Expo, en del af satsningen 
for at skabe en mere intelligent og 
grønnere by. I samarbejde med 
Helsingborgs stad, Innovation Skåne, 
Robot Minds, Sweden Water 
Research, Det Nationale Netværk  
for Klimatilpasning og Danmarks 
Tekniske Universitet satte Greater 
Copenhagen et program sammen, 
som viste regionens styrke inden  
for grøn omstilling. Greater Copen- 
hagen havde også sin egen pavillon 
under H22 Urban Brilliance. 

Sommeren blev hektisk for sekre- 
tariatet. ”House of Greater Copen- 
hagen” hed teltet på Folkemødet  
på Bornholm, hvor der blev afholdt 
debatter og events under temaet: 
”Hvordan kan vi blive bedre til at 
opfylde målet om at skabe vækst  
og udvikling i Nordens største 
metropolregion?”. Ligeledes blev  
der på Almedalsveckan på Gotland 
gennemført aktiviteter såsom 
rundbordssamtaler, paneldiskus- 
sioner og debatter med fokus på 
infrastrukturspørgsmål.

Efteråret startede med ansættelsen 
af to nye medarbejdere i en ny 
analyseenhed, så sekretariatet nu 

består af ti personer. I september 
præsenterede sekretariatet analysen 
”Københavns Lufthavn – motor for 
vækst i Greater Copenhagen”. For 
første gang blev der sat tal på den 
store samfundsøkonomiske betyd-
ning, som Københavns Lufthavn har 
for Sydsverige. I december offentlig-
gjordes analysen: ”Arbetslösheten  
i Malmö – kompetens, potential och 
effekter vid ökad gränspendling”, der 
viser mulighederne i et stærkere 
integreret arbejdsmarked. 

”Erhvervsfyrtårnet Life Science – 
Sund Vægt” er et nationalt vækst- 
initiativ, som Greater Copenhagen 
har været med til at etablere. Det 
skal styrke samarbejde i regionen 
om at udvikle løsninger til globale 
sundhedsproblemer inden for 
overvægt. Greater Copenhagen  
er med til at fremme partnerskaber  
og samarbejde mellem Sjælland, 
Skåne og Halland, så det dækker 
hele Greater Copenhagens geografi.  
Ved at kombinere viden, erfaringer 
og tekniske løsninger, der findes her, 
kan der udvikles globalt attraktive 
produkter, som yderligere styrker 
den tydelige Life Science-profil,  
som regionen allerede har.

Folkemøde, Almedalsvecka og nye analyser

Der var hektisk aktivitet i ”House of Greater 
Copenhagen” ved Folkemødet på Bornholm.

Her er sekretariatets 
medarbejdere.  
Øverst fra venstre: 
Lone Mejner,  
Kate Plaskonis,  
Flemming Dengsø 
Nielsen, Tue David 
Bak, Anna Engblom, 
Sofi Eriksson.  
Nederste række  
fra venstre:  
Sanna Holmqvist,  
SigneRubenhagen  
og Nicolai Vædele.
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2022  
i tal 
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3.200
jobsøgende kom til årets  

3 jobmesser 

95,7 
mia. DKK genererer Københavns  

Lufthavn til regionen, viser Greater  
Copenhagens analyse

77 
mio. DKK i samfundsgevinst  
for dem, der har fået arbejde  

via jobmesserne

200 
har fået job via jobmesserne  

(2021 og 2022, inkl. igangværende 
rekrutteringsprocesser)

4 
bestyrelses- 

møder

100-vis 
af personer ”dansede  

over grænsen” i  
Greater Copenhagens telt  

under Folkemødet

65 
medlemmer og  

partnere deltog i Grøn 
Netværksdag

1 
hvidbog om  

klimatilpasning  
i Greater  

Copenhagen

1 
Greater Copenhagen 

Task Force-møde

3 
debatartikler 

publiceret

2 
vækstanalyser  

blev præsenteret 

6 
forskellige  

ministre  
i møder

1 
international 
konference

6 
events  

under H22  
City Expo

60
partnere deltog i 
vækstaktiviteter

109
møder med  

nationale politikere 
 i Sverige og  

Danmark

51
virksomheder  

deltog i  
jobmesserne 

15%
flere følgere på 
sociale medier

124
opslag på LinkedIn  

og  

218
tweets
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Greater Copenhagen kan ses og høres i sin omverden. 
Medarbejderne er efterspurgte eksperter inden for alt  
fra grænsehindringer til arbejdsmarked, regionalt sam- 
arbejde, infrastruktur og grøn omstilling. I 2022 deltog de  
i store internationale konferencer som Climate Solutions 
Festival i Israel og konferencer i Paris, Bruxelles, Amster-
dam, Stockholm og Hamar samt i regionale events såsom 
Dansk uge i Malmö, Region Sjællands udviklingskonfe-
rence samt to konferencer om grøn mad, BioScience- 
konferencen i Kalundborg og Øresunddirekt samt 
Øresundsinstituttets dansk-svenske grænsehindrings- 
konference. Medarbejderne er blevet inviteret til panel-
diskussioner af Nordregio, Stockholms Handelskammare 
og Øresundsinstituttet, og de har naturligvis deltaget  
i egne arrangementer.

I 2022 har Greater Copenhagen stået bag debatartikler  
i Dagens Industri, Altinget og Sydsvenskan, samt udsendt 
en række pressemeddelelser og nyhedsbreve. Størst 
opmærksomhed i medierne fik jobmesserne, især da  
der samtidig blev inviteret til ministermøde. Aktiviteterne 
på de sociale medier er intensiveret. I 2022 blev der 
skrevet hundredvis af indlæg på sociale medier, og  
1.126 nye følgere kom til.

Synlige i 
omverdenen

Greater Copenhagens 
Managing Director Tue 
David Bak talte ved Climate 
Solutions Festival i Tel Aviv.

Til venstre:  
Steen Christiansen, 
bestyrelsesmedlem i 
Greater Copenhagen, 
taler med Tue David Bak, 
Managing Director for 
Greater Copenhagen; 
regionråd i Region Skåne 
Louise Eklund og Martin 
Andersson, formand for 
Malmös Vækstkommission 
på 2022-topmødet.
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Succesfulde 
jobmesser, 
stoppede 
ID-kontroller 
og grønt 
engagement

2022 inden for 
Greater Copenhagens 
temaområder
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De jobsøgende  
flokkedes om arbejds-

givernes borde for at få 
information om mulige 

arbejdspladser.

Jobmesserne, som 
matcher arbejdsgivere 
og jobsøgende på  
tværs af Øresund, er 
blevet en stor succes.

Politiske talspersoner

Sophie Hæstorp  
Andersen 

Katrin Stjernfeldt  
Jammeh
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Jobmesserne har været en enorm succes med flere 
tusinde besøgende og over 200 nyansættelser som 
resultat. Det er meget glædeligt.

Det grænseoverskridende arbejdsmarked prioriteres nu, 
og det kan mærkes. På baggrund af Greater Copenhagen 
Task Force, de fire jobmesser og det løbende samar-
bejde med svenske og danske erhvervsorganisationer  
er det lykkedes Greater Copenhagen at forbedre 
matchingen af arbejdskraften mellem Sverige og 
Danmark.

Både Sverige og Danmark har desuden brug for at 
tiltrække arbejdskraft udefra. For at kunne hævde os  
i den store globale konkurrence om talenter, er vi derfor 
nødt til at samarbejde om at gøre regionen attraktiv.

Det ministermøde, vi tog initiativ til i foråret, resulterede  
i en beslutning om en revidering af Øresundsaftalen. 
Dette er meget positivt. Jeg oplever, at der er en stærk 
politisk vilje i Sverige og Danmark til at løse de forskellige 
grænsehindringer, herunder skatteudfordringer for 
virksomheder og borgere. 

Greater Copenhagen bidrager med økonomisk støtte  
til Invest in Skåne og Copenhagen Capacity’s fælles 
konsortium Greater Copenhagen International Marketing 
Consortium, der driver international markedsføring for  
at tiltrække arbejdskraft og investeringer til Greater 
Copenhagen-regionen. 

Greater Copenhagen fortsætter arbejdet med at nå 
Nordisk Ministerråds vision om Norden som verdens 
mest integrerede og bæredygtige region i 2030. Det  
gør vi blandt andet gennem samarbejde med forskere  
og nordiske aktører inden for Nordregio.

I 2023 skal vi matche flere jobsøgende med arbejds- 
givere på tværs af Øresund, fjerne flere grænsehind-
ringer og styrke arbejdet med at tiltrække talenter til 
regionen.

Jobmesserne  
2021 og 2022

4.000 jobsøgende

103 virksomheder

200 ansættelser  
(inkl. igangværende 
rekrutteringsprocesser)

5% af de besøgende  
fik arbejde

77 mio. DKK om året  
i samfundsøkonomiske 
gevinster ved ansættelserne

4 jobmesser i alt  
– 3 af dem i 2022

”Jeg oplever, at der er en  
stærk politisk vilje i Sverige  
og Danmark til at løse de  
forskellige grænsehindringer”

Kate Plaskonis  
Advisor

Arbejdsmarked
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Nicolai Vædele (t.h) fra 
Greater Copenhagen 

under H22.

Greater Copenhagen, 
med forkvinde Sophie 
Hæstorp Andersen,  
på plads under H22, 
Helsingborg stads  
store messe for en  
mere intelligent og  
mere bæredygtig by.

Politiske talspersoner

Heino Knudsen Peter Danielsson
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Klimakrisen er et af vor tids store spørgsmål. Gennem 
samarbejde mellem Sverige og Danmark skaber Greater 
Copenhagen unikke forudsætninger for at styrke den 
grønne omstilling af virksomheder og organisationer. 
Regionen skal være en førende grøn innovationshub,  
der tiltrækker investorer, forskningsinstitutioner og 
virksomheder.

I 2022 beskæftigede Greater Copenhagen sig især med 
energi, klimatilpasning, bioscience (som handler om de 
biologiske aspekter af levende organismer) og fødevarer.

På H22 City Expo i Helsingborg arrangerede vi syv 
forskellige events, hvoraf den ene var en international 
konference om energiomstilling.

Offentlige myndigheder foretager hvert år enorme 
mængder indkøb til store beløb, ikke mindst af fødevarer. 
Sammen med Lunds universitet og Innovation Skåne 
arrangerede vi konferencer i Helsingborg og Roskilde 
om, hvordan sådanne indkøb kan gøres bæredygtige. 
Danmarks fødevareminister Rasmus Prehn deltog i en 
workshop i Roskilde om udvikling af plantebaserede 
fødevarer. Vi har også samlet 65 af Greater Copenhagens 
medlemmer og partnere til en Grøn Netværksdag.

Desuden har vi etableret et tættere samarbejde med 
Danmarks ambassade i Sverige. Det vil være vigtigt i de 
diskussioner, der er om vindenergi i Østersøen og 
Bornholm som fremtidig vindenergihub i stor skala.

Danmark og Sverige skal håndtere fælles miljøproble-
mer. En af de ting jeg er mest tilfreds med i løbet af året 
er den hvidbog om klimatilpasning som vi og 12 partnere, 
med Københavns Kommune, DNNK (Det Nationale 
Netværk for Klima) og Sweden Water Research i spidsen, 
har udarbejdet. Hvidbogen anviser konkrete muligheder 
for fremtidigt dansk-svensk samarbejde om løsninger. 

Mangel på  arbejdskraft er en alvorlig hindring for at  
nå målene for grøn vækst. Derfor skal vi øge de grønne 
kompetencer i den nuværende arbejdsstyrke. Arbejdet 
med det grønne charter er derfor tæt forbundet med 
arbejdsmarkedsområdet. 

I 2023 skal Greater Copenhagen blive endnu stærkere 
som grøn innovationshub. Flere offentlige indkøb, især  
af fødevarer, skal være grønne og dermed styrke 
væksten i bæredygtige virksomheder.

”Vi skal øge de grønne  
kompetencer i den nuværende 
arbejdsstyrke”Nicolai Vædele 

Director 
Greater Copenhagen Green
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Anna Engblom taler på 
informationsmøde om 

planerne for udvidelsen 
af metroen i København.

Politiske talspersoner

Mikaela Waltersson Lars Gaardhøj

Københavns Lufthavn genererer en samfunds- 
økonomisk effekt på 73,8 mia. DKK i Region  

Hovedstaden, 10,5 mia. DKK i Region Sjælland,  
10,2 mia. DKK i Skåne og 1,3 mia. DKK i Halland,  

viser Greater Copenhagens analyse. 
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Det var en meget vigtig ting i år, at det lykkedes os  
at stoppe genindførelsen af ID-kontroller.

Sverige og Danmark skal foretage investeringer  
i Øresundsbrons landanlæg for at løse de flaskehals- 
problemer, der vil opstå, hvis ikke før, så når Femern 
Bælt-forbindelsen åbner. Danmark har truffet beslutning 
om sådanne investeringer, men det har Sverige ikke.  
Med dialog og direkte kontakt har vi i løbet af året 
arbejdet på at understrege behovet for sådanne 
investeringer.

Vi lykkes godt med at øge engagementet hos Greater 
Copenhagens medlemmer og vores omverden i de 
infrastrukturspørgsmål, vi arbejder med, f.eks. nye faste 
Øresundsforbindelser. Med analysen ”Københavns 
Lufthavn – Motor for vækst i Greater Copenhagen” 
pegede vi klart og tydeligt på, hvor vigtig lufthavnen  
er for regionen og dens vækst. Analysen fik meget 
opmærksomhed, hvilket hjælper os i arbejdet med  
at fremme øgede investeringer i infrastruktur.

Sveriges infrastrukturminister og Danmarks transport- 
minister mødtes på Greater Copenhagens initiativ.  
Det er meget vigtigt, at danske og svenske ministre  
taler direkte med hinanden.

Sømløs rejse er et andet tema, som vi bruger mange 
kræfter på. Det skal være muligt at rejse i hele regionen 
med én og samme digitale billet. I dag er det en jungle  
at finde rundt i. Skånetrafikens app burde kunne anven-
des på hele Sjælland og det danske Rejsekortet i hele 
Skåne og Halland. I dag kan de rejsende ikke købe en 
billet mellem to danske stationer gennem Skånetrafiken. 
I DSB’s app kan man ikke købe en enkeltbillet mellem 
Malmø og København. Det vil vi lave om på! Og vi er  
tæt på at nå i mål.

I 2023 fortsætter vi arbejdet med at få Sveriges nye 
regering til at træffe beslutning om investeringer for  
at løse flaskehalsproblemerne. Greater Copenhagen 
arbejder på at få etableret et fælles dansk-svensk 
infrastrukturforum, at der skal gennemføres analyser  
om nye faste Øresundsforbindelser og indgås en national 
aftale om en strategisk analyse af en mulig Øresunds-
metro. Københavns Lufthavn skal også genvinde sin 
position som Nordeuropas førende og mest bære- 
dygtige internationale lufthavns HUB.

Anna Engblom 
Senior Advisor
Infrastruktur

”Der skal investeres  
i Øresundsbrons  
landanlæg for at løse 
flaskehalsproblemerne”
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Jobmesser og  
succesfulde politiske  
samarbejder var  
det bedste i 2022
Sophie Hæstorp Andersen, forkvinde for  
Greater Copenhagen, om året der gik

Blev 2022, som du  
havde forestillet dig?    
”Efter en hård tid med corona havde 
vi fra årets start fokus på genstart  
af Greater Copenhagen og få løst 
regionens udfordringer med 
manglen på ledige hænder og 
grænsehindringer. 

Ingen havde fantasi til at forestille 
sig, at der desværre ville komme 
krig igen i Europa, eller at virksom-
hederne skulle kæmpe med en 
stigende inflation.”

Hvad har du været  
mest tilfreds med?
”Jeg er rigtig glad for, at vi i 2022 
med stor succes gennemførte  
hele fire jobmesser. Næsten 200 
mennesker er kommet i arbejde 
efter messerne. Og så er jeg meget 
tilfreds med, at vi gennem vores 
Greater Copenhagen Task Force 
med de nordiske ministre på svensk 
og dansk side har fået de nationale 
parter til at sætte sig sammen og 
genforhandle Øresundsaftalen, så  
vi fremadrettet finder løsninger på 
de skatteproblemer, som øresund-
spendlerne oplever. Jeg er også 
stolt af, at vi sammen med vores 

svenske kollegaer i Greater Copen-
hagen fik afværget, at den svenske 
regering ville genindføre grænse- 
kontrol i forbindelse med krigen  
i Ukraine.”

Hvad er du mindst  
tilfreds med? 
”Både i Greater Copenhagen og 
globalt er inflationen en kæmpe 
udfordring, som gør livet rigtig  
svært for vores erhvervsliv. Og så har 
usikkerheden om SAS’ fremtid fyldt 
en del. Derfor er jeg stolt af, at vi i 
Greater Copenhagen-samarbejdet 
er gået sammen om at bakke op  
om SAS.”  

Hvad er det vigtigt  
at fokusere på i 2023?  
”Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder 
for at skabe et mere integreret 
arbejdsmarked på tværs af regionen. 
Jobmesserne har vist sig at være et 
godt middel til at formidle jobs og 
skabe bedre kendskab mellem 
virksomheder og ledige på tværs af 
sundet. Vi skal fortsætte med dette 
og også sikre os, at virksomhederne 
har adgang til grønne kompetencer. 
Det er vigtigt, hvis den grønne 
omstilling skal lykkedes. Vi skal også 
fortsat understøtte dialogen mellem 
nationale politikere på svensk og 
dansk side, når det gælder barrierer 
for arbejdskraften. Og så viser vores 
lufthavnsanalyse, at Københavns 
Lufthavn spiller en central rolle  
som generator for investeringer  
og arbejdspladser i hele Greater 
Copenhagen. Men lufthavnen står 
over for en kæmpe udfordring med 
den grønne omstilling. Derfor skal  
vi understøtte lufthavnen i at blive 
grønnere, så den bliver den førende 
og mest CO2-neutrale lufthavn i 
Nordeuropa.” 
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”Vi skal også fortsat støtte dialogen 
mellem vores nationale politikere på 
svensk og dansk side, når det gælder 
barrierer for arbejdskraften. Og så viser 
vores lufthavnsanalyse, at Københavns 
Lufthavn spiller en central rolle som 
generator for investeringer og arbejds-
pladser i hele Greater Copenhagen”.
— Sophie Hæstorp Andersen
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Greater Copenhagens  
samarbejder i 2022

 Bornholm  
Energy Lab    

    
    
    
    

HH2030-gruppen     
    



21

GREATER CoPENHAGEN — ÅRSRAPPORT 2022

    
    

NVSA     
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Bestyrelsen i  
Greater Copenhagen

Sophie Hæstorp Andersen 
Overborgmester
Københavns kommune
Forkvinde
i Greater Copenhagen

Heino Knudsen
Regionsrådsformand
Region Sjælland
Næstformand 
i Greater Copenhagen

Peter Danielsson
Borgmester
Helsingborgs stad

Henrik Fritzon
Regionsrådsmedlem
Region Skåne

Carl Johan Sonesson 
Regionsrådsformand
Region Skåne
Næstformand 
i Greater Copenhagen

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Borgmester
Malmö stad

Peter Johansson
Borgmester
Kristianstad kommun
(bestyrelsesmedlem til  
og med maj 2022)

Steen Christiansen
Formand
KKR Hovedstaden

Mikaela Waltersson
Regionsrådsformand
Region Halland
Næstforkvinde 
i Greater Copenhagen

Lars Gaardhøj
Regionsrådsformand
Region Hovedstaden

Camilla Palm
Borgmester 
Kristianstad kommun
(bestyrelsesmedlem fra  
og med juni 2022)

Lars Johnsson
Lars Johnsson
Borgmester
Hässleholms kommun



Philip Sandberg
Borgmester
Lunds kommun

Patric Åberg
Formand
Skånes kommuner

Randi Mondorf
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Mikael Smed
Formand
KKR Sjælland

Mads Andersen
Byrådsmedlem
Køge kommune

Jan Hendeliowitz
Regionsrådsmedlem
Region Sjælland

Karsten Längerich
Næstformand
KKR Hovedstaden



Greater Copenhagens 
medlemmer

Regioner 

Region Halland 
Region Hovedstaden 
Region Sjælland 
Region Skåne

Kommuner 

Albertslund
Allerød
Ballerup
Bjuv
Bornholm
Bromölla
Brøndby
Burlöv
Båstad
Dragør
Egedal
Eslöv
Falkenberg
Faxe

Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Gribskov
Guldborgsund
Halmstad
Halsnæs
Helsingborg
Helsingør
Herlev
Hillerød
Holbæk
Hvidovre
Hylte
Hässleholm
Höganäs
Høje-Taastrup
Hörby
Hørsholm

Höör
Ishøj
Kalundborg
Klippan
Kristianstad
Kungsbacka
Kävlinge
København
Køge
Laholm
Landskrona
Lejre
Lolland
Lomma
Lund
Lyngby-Taarbæk
Malmö
Næstved
Odsherred
Osby
Perstorp
Ringsted
Roskilde
Rudersdal

Rødovre
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Slagelse
Solrød
Sorø
Staffanstorp
Stevns
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Tårnby
Vallensbæk
Varberg
Vellinge
Vordingborg
Ystad
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge
Åstorp

Greater Copenhagen
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