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Dagsorden for bestyrelsen i Greater Copenhagen d. 10. februar 2022 
 
 
Dato: D. 10. februar 2022 
Tid: Kl. 8.15-9.45 
Sted: Comwell, Alexandriagade 1, 2150 København 
 
Mødeleder: Sophie Hæstorp Andersen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
2. Meddelelser 
 
 
a-punkter 
 
 
3. Ny formand og formandskab for 2022 
 
4. Handlingsplan 2022-2023 
 
5. Greater Copenhagen Toppmöte 2022 
 
6. Arbetet med Trafikcharter 2022 

 
7. Arbetsmarknadscharter – planen 2022 
 
8. Væsentlige politiske indsatsområder i GC Green Charter i 2022 
 
9. Kommunikationsplan 2022 
 
 
b-punkter 
Ingen 
 
10. Evt. 
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Deltagere:  

• Sophie Hæstorp Andersen (København), (mødeleder) 

• Carl Johan Sonesson (Region Skåne) 

• Steen Christiansen (KKR Hovedstaden) 

• Peter Danielson (Helsingborg) 

• Henrik Fritzon (Region Skåne) 

• Peter Johansson (Kristianstad) 

• Mikaela Waltersson (Region Halland) 

• Katrin Stjernfeldt (Malmö)  

• Lars Gaardhøj (Region Hovedstaden)  

• Randi Mondorf (Region Hovedstaden) 

• Jan Hendeliowitz (Region Sjælland) 

  
Afbud: 

• Heino Knudsen (Region Sjælland)  

• Patric Åberg (Skånes Kommuner) 

• Philip Sandberg (Lund) 

• Mikael Smed (KKR Sjælland) 

• Mads Andersen (KKR Sjælland) 

• Lars Johnsson (Hässleholm) 

• Karsten Längerich (KKR Hovedstaden) 

 
Fra GC Sekretariatet:   

• Tue David Bak  

• Signe Rubenhagen 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen for bestyrelsens møde d. 10. februar 2022. 
 
Bilagsoversigt 

• Referat fra bestyrelsens møde d. 10. december 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: 

• Sophie Hæstorp Andersen bød de nye medlemmer i Greater Copenhagens bestyrelse vel-
kommen.  

 
 
3. Ny formand og formandskab for Greater Copenhagen i 2022 
Sophie Hæstorp Andersen overtager formandsposten for Greater Copenhagen d. 10. februar 
2022. Samtidigt orienteres der om det nye formandskab. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager orienteringen om Sophie Hæstorp Andersen som ny formand til efter-
retning. 

• Bestyrelsen tager sammensætningen af formandskabet for 2022 til efterretning. 
 
Bilagsoversigt 
Ingen. 
 
Referat: 

• Sophie Hæstorp Andersen takkede for Carl Johan Sonessons arbejde som formand for 
Greater Copenhagens bestyrelse i 2021. 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
4. Handlingsplan for 2022-2023 
Der fremlægges hermed udkast til en handlingsplan for Greater Copenhagen i perioden 2022-
2023. Handlingsplanen tager udgangspunkt i opfyldelsen af de delmål/handlinger, som bestyrel-
sen tidligere har besluttet for områderne: Infrastruktur og Arbejdsmarked. I tillæg hertil er der 
defineret politiske delmål for GC Green.  
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Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender Handlingsplan 2022-2023. 

Bilagsoversigt 

• Arbejdsmarked – kortlægning 

• Green – kortlægning 

• Infrastruktur - kortlægning 

• Udkast til Handlingsplan 2022-2023 
 
Referat 

• Bestyrelsen godkendte Handlingsplan 2022-2023 med følgende bemærkninger: 
 
➢ Delmål 2 under infrastruktur: Der er givet principiel politisk accept på regeringsni-

veau af igangsættelse af planlægningen af en fast HH-forbindelse, og der er indgået 
en national aftale om en strategisk analyse af en Øresundsmetro ændres til: Der 
arbejdes henimod en principiel politisk accept på regeringsniveau af igangsættelse af 
en lokaliseringsanalyse af en fast HH-forbindelse, og der arbejdes henimod en natio-
nal aftale om en strategisk analyse af en Øresundsmetro. 

➢ Den tværgående indsat: Cirkulær økonomi gennem grøn digitalisering tages ud af 
handlingsplanen, og er dermed ikke en indsats, der skal arbejdes med i 2022-2023.  

 
 
5. Greater Copenhagen Toppmöte 2022 
Förberedelsen av Greater Copenhagen Toppmöte som äger rum den 27. april 2022 i Köpenhamn 
er i full gång.  Det är utarbetat ett preliminärt program och koncept för Toppmötet 
 
Indstilling 
Det föreslås att:  

1. Styrelsen tar ärendet om koncept och det preliminära programmet för Toppmötet 2022 
till underrättelse. 
 

Bilagsoversigt 

• Preliminärt program till Toppmötet 2022. 
 
Referat 

• Bestyrelsen tog koncept og udkast til program for topmødet til efterretning.  

• Det undersøges, hvorvidt den planlagte dato for topmødet kan rykkes, idet flere svenske 
bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage d. 27. april 2022. 

 
 
Sag 6: Arbetet med Trafikcharter 2022 
I handlingsplanen för 2022–2023 beskrivs de insatser som kommer vara i särskilt fokus för arbe-
tet inom trafik- och infrastrukturområdet. För att uppnå de fyra delmålen har sekretariatet be-
skrivit de konkreta åtgärder och aktiviteter som tillsammans med medlemmarna initieras under 
året. Däribland vad detta kräver av styrgrupp och styrelse samt de utpekade trafiktalesperso-
nerna.  
 
För varje delmål inom trafikområdet finns en ambitiös och detaljerad aktivitetsplan utarbetad. 
Aktiviteterna kräver både politisk närvaro och beslut samt att medlemmarna bidrar aktivt till det 
fortsatta arbetet. 
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Indstilling 
Det föreslås att:  

1. Styrelsen diskuterar hur Greater Copenhagen strategiskt bäst närmar sig påverkansar-
betet kring de fyra delmålen, inklusive det konkreta arbetet med en ny fast Öresundsför-
bindelse och Köpenhamns flygplats. 

2. Styrelsen godkänner ärendet och lägger det till handlingarna. 
 
Bilagsoversigt 

• Ingen 
 
Referat 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet det blev pointeret, at talspersoner, for-
mandskab og andre gerne må prioritere kommende møder med relevans for talspersons-
rollen og Greater Copenhagen. 

 
 
7. Arbetsmarknadscharter – planen 2022 
Under 2022 intensifieras arbetet med arbetsmarknadschartret. Det rör delmålen om matchning 
av arbetskraft, tillgång till specialiserad internationell arbetskraft, skatteproblematik för 
Ôresundspendlare och gränsöverskridande statistik. Dessutom har ett nytt delmål lagts till – av-
lägsnande av branschrelaterade gränshinder. 
 
Konkreta insatser i samarbete med medlemsorganisationer och arbetsmarknadsparter samt lob-
byarbete mot nationella beslutfattare utgör de huvudsakliga handlingslinjerna under 2022.   

Indstilling 
Det föreslås att:  

1. Styrelsen ställer sig bakom förslaget till rekommendationerna från KPMG gällande 
skatt.  

2. Styrelsen godkänner ärendet och lägger det till handlingarna. 
 

Bilagsoversigt 

• Sammenfatning af overvejelser og forslag til forenklinger af Øresundsaftalen 
 
Referat 

• Bestyrelsen godkendte sagen, og stiller sig politisk bag KPMGs seks anbefalinger for skat-
teområdet om de gældende skatteregler.  

• Der rettes i øvrigt henvendelse til relevante arbejdsmarkedspartnere efter behov, når der 
arrangeres arbejdsmarkedsrelaterede tiltag i Greater Copenhagens regi, med henblik på 
evt. samarbejde. 

• Bestyrelsen finder, at det er en god idé, at der udarbejdes yderligere dybdeanalyser af ar-
bejdsmarkedet og fremtidens kompetencebehov såfremt, der kan tilvejebringes finansie-
ring hertil.   
 

 
8. Væsentlige politiske indsatsområder i GC Green Charter i 2022 
Greater Copenhagens grønne charter er efter det første års indsats parat til at blive implementeret 
yderligere. Partnere, medlemmer og sekretariat vil i 2022 arbejde for at GC Green indgår med 
større vægt i den politiske samtale. Der er i Handlingsplanen 2022-2023 lagt fokuserede spor ud 
for det videre arbejde og taget højde for de budget- og ressourcemæssige begrænsninger, det 
grønne charter er underlagt. 
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Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. At bestyrelsen drøfter, hvordan talspersoner og bestyrelsen kan bidrage til at løfte den 
politiske debat om Green Charter i 2022 via deltagelse i bl.a. H22 og på Folkemødet. 

2. At bestyrelsen drøfter, om det politiske fokus særligt skal rettes mod de grønne offentlige 
indkøb og de muligheder medlemmerne har for at understøtte innovation og vækst via 
deres indkøbspolitikker. 

3. Bestyrelsen tager sagen til efterretning. 
 
Bilagsoversigt 

• Ingen. 
 
Referat 

• Bestyrelsen drøftede sagen, og tog den herefter til efterretning. 
 
 
9. kommunikationsplan 2022 
Der fremlægges hermed udkast til en kommunikationsplan for Greater Copenhagen i 2022. Kom-
munikationsplanen lægger op til at mobilisere både interne og eksterne fortalere og ambassadø-
rer for Greater Copenhagen i en større grad end tidligere. Ved at lave en mere mobiliserende 
kommunikation, skal kommunikationsplanen både skabe større kendskab til og bedre omdøm-
met for Greater Copenhagens arbejde. 
 
Planen fungerer derfor som et middel til at mobilisere og engagere både interne og eksterne am-
bassadører for Greater Copenhagens arbejde. I praksis vil planen også fungerer som et værktøj til 
at støtte Greater Copenhagens arbejde på de forskellige fagområder.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender kommunikationsplanen, herunder at medlemsorganisationerne 
bidrager aktivt til implementering af denne. 

 
Bilagsoversigt 

• Udkast til Kommunikationsplan 2022. 
 
Referat 

• Bestyrelsen godkendte kommunikationsplanen, herunder at medlemsorganisationerne 
bidrager aktivt til implementeringen af denne. 

 
10. Evt. 
 
Referat 

• Formandskabet lægger en plan for, hvordan der følges op på de overvejelser, som blev løf-
tet blandt medlemmerne på bestyrelsesseminaret om bl.a. klar politisk retning og ambiti-
onsniveauet for drift af sekretariatet 
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