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Dato D. 9. december 2022 
Tid Kl. 10.00 - 12.00 
Sted Dockplatsen 26, 211 19 Malmö, Sverige 
Mødeleder Bestyrelsesforkvinde, Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester i Københavns               
                         Kommune  
 
Første del af mødet: 
Kl. 10.00-11.00 
 
Præsentation af Greater Copenhagens analyse: Arbejdsløsheden i Malmø – kompetencer, 
potentialer og effekter ved øget grænsependling. Desuden vil Katrin Stjernfeldt Jammeh fortælle 
om Malmøs indsats på området.  
 
Anden del af mødet: 
Kl. 11.00-12.00 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
2. Meddelelser  
 
3. Arbejdsløsheden i Malmø – kompetencer, potentialer og effekter ved øget grænsependling 
 
4. Handlingsplan 2022–2023 
 
5. Budgetforslag 2023 
 
6. Sveriges gränskontroller 
 
7. Årsrapport 2022  
 
8. Formandens beretning 
 
9. Strategitur 2023 
 
10. Mødeplan 2023 
 
11. Ny formand og formandskab  
 
12. OECD-konference 
 
13. Evt. 
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Deltagere:  

• Sophie Hæstorp Andersen (København), (mødeleder) 
• Carl Johan Sonesson (Region Skåne) 
• Heino Knudsen (Region Sjælland)  
• Lars Gaardhøj (Region Hovedstaden)  
• Henrik Fritzon (Region Skåne) 
• Randi Mondorf (Region Hovedstaden) 
• Steen Christiansen (Albertslund) 
• Jan Hendeliowitz (Region Sjælland) 
• Karsten Längerich (KKR Hovedstaden) 
• Patric Åberg (Skånes Kommuner) 
• Mikael Smed (KKR Sjælland) 
• Katrin Stjernfeldt Jammeh (Malmö)  
• Anders Almgren (Lund) 

  
Afbud: 

• Mads Andersen (KKR Sjælland) 
• Mikaela Waltersson (Region Halland) 
• Lars Johnsson (Hässleholm) 
• Christian Orsing (Helsingborg) 
• Camilla Palm (Kristianstad) 

 
Fra GC Sekretariatet:   

• Tue David Bak  
• Signe Rubenhagen 
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Del 1: Temadrøftelse 
 
Tue David Bak holdt et rammesættende oplæg om Greater Copenhagens indsats på 
arbejdsmarkedsområdet. Sekretariatet ved Sofi Eriksson præsenterede desuden Greater 
Copenhagens analyse af arbejdsløsheden i Malmø. Katrin Stjernfeldt Jammeh sluttede af med et 
oplæg om Malmøs indsats på området. 
 
Herefter havde bestyrelsen en drøftelse om arbejdsløsheden i Malmö kontra manglen på 
arbejdskraft i København, herunder hvordan og hvad der generelt skal til for at gøre indsatsen 
mere smidig på tværs af Øresund – og på tværs af kommune- og regionsgrænser. Desuden blev 
sekretariatet opfordret til at genlæse arbejdsmarkedscharteret med henblik på indsatser, der 
støtter op omkring eksempelvis grønne kompetencer, matching af arbejdskraft og 
grænsehindringer. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Del 2: Ordinært bestyrelsesmøde 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
 
Indstilling 
Det indstilles, at:  
1. Bestyrelsen godkender dagsorden. 
 
Bilagsoversigt 

• Referat af bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen d. 30. september 2022. 
 
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: 
• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
3. Arbejdsløsheden i Malmö – kompetencer, potentialer og effekter ved øges 

grænsependling 
Resultatener af Greater Copenhagens analyse: ”Arbejdsløsheden i Malmø – kompetencer, 
potentialer og effekter ved øget grænsependling” fremlægges på mødet. Analysen viser overordnet 
set, at der er et kompetencematch mellem arbejdssøgende i Malmø og virksomheders 
efterspørgsel i København. Analysen viser desuden, at der er samfundsøkonomiske gevinster i 
milliardklassen at hente, hvis man aktivt matcher arbejdskraften på tværs af Øresund.   
 
Indstilling 
Det indstilles, at:  
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1. Bestyrelsen drøfter arbejdsmarkedsanalysen under del 1 af bestyrelsesmødet. 
 

Bilag 
• Arbejdsløsheden i Malmø – kompetencer, potentialer og effekter ved øget grænsependling 

 
Referat 

• Da bestyrelsen allerede havde drøftet arbejdsmarkedsanalysen under temadrøftelsen, blev 
punktet taget til orientering. 
 

 
4. Handlingsplan 2022-2023 
Bestyrelsen har besluttet, at Handlingsplan 2022-2023 skal revideres på enkelte punkter ved 
udgangen af 2022. De konkrete ændringer for 2023 blev gennemgået. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender delmål og handlinger. 
 
Bilag 

• Delmål og handlinger 2023 

 
Referat 

• Bestyrelsen godkendte delmål og handlinger for 2023. 
 

 
5. Budget 2023 
I sagen forelægges sekretariatets forslag til budget for Greater Copenhagen for 2023.  
  
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen godkender udkast til budget 2023. 
 
Bilag 

• Udkast til budget 2023 
 

Referat 
• Udkast til budget blev godkendt. 
• Bestyrelsen sikrede sig samtidigt, at trækket på egenkapitalen i 2023 ikke danner 

præcedens for et fremtidigt højt budget, der ikke afspejler de forventede indtægter. 
• Bestyrelsen havde flere overvejelser omkring bestyrelsesseminariet i 2023, herunder om 

økonomi kan være et punkt på dag 1.  
 

 
6. Sveriges gränskontroller 
Detta ärende ger en uppdatering på gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark, samt vad 
som kan förväntas det kommande året. 
 
Indstilling 
Det föreslås att:  

1. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 

Bilag 
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• Ingen 
 

Referat 
• Tue David Bak informerede om den presseindsats som sekretariatet har igangsat for at 

gøre Sveriges regering og andre politiske ledere opmærksomme på problemerne med de 
foreslåede  grænse- og ID-kontroller. 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

7. Årsrapport 
Der fremlægges hermed en årsrapport for 2022, der har fokus på Greater Copenhagens arbejde 
og resultater i indeværende år. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen tager årsrapporten til efterretning. 

Bilag 
• Årsrapport 2022 

 
Referat 

• Bestyrelsen tog årsrapporten til efterretning. 
• Årsrapporten vil blive sendt fysisk til bestyrelsesmedlemmerne. Desuden vil den blive lagt 

på Greater Copenhagens hjemmeside i en printervenlig udgave. 
 
 
8. Formandens Beretning 
Formanden for Greater Copenhagens bestyrelse, Sophie Hæstorp Andersen, gav en mundtlig 
beretning for sin formandsperiode 2022. 

Indstilling 
Det indstilles, at: 

• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Bilag 
• Ingen 

 
Referat 

• Sophie Hæstorp Andersen så tilbage på   året, der gik, herunder hvilke succeser, som 
Greater Copenhagen kan være stolte af. Sophie Høstorp Andersen nævnte bl.a. 
jobmesserne, etablingen af en analyseenhed, arbejdet med grænsehindringer og ID-
kontroller samt Task Force møderne med deltagelse af ministre. 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
9. Strategitur 2023 
Bestyrelsen udtrykte på sidste bestyrelsesmøde, at de gerne så sekretariatet komme med nogle 
mulige bud på, hvor bestyrelsen kan tage på en strategitur i 2023. Med nedenstående gives der et 
bud på dette. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 
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1. Bestyrelsen godkender en strategitur for bestyrelsen i 2023. 
2. Bestyrelsen tager beslutning om, hvor strategituren skal gå til. 

 
Bilag 

• Ingen 
 
Referat 

• Bestyrelsen prioriterede, at strategituren skal gå til enten Berlin eller Antwerpen-
Rotterdam. 

• Bestyrelsen besluttede, at formandskabet endeligt skal beslutte, hvortil og hvornår, at 
bestyrelsen skal på strategitur. 

 
 
10. Mødeplan 2023 
Der er lagt en mødeplan for styregruppen og bestyrelsen i Greater Copenhagen for 2023. Datoer 
for møder, topmøde, strategitur, Almedalsveckan samt Folkemøde fremgår af nedenstående. 
 
Indtillling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Bilag 
• Ingen 

 
Referat 

• Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
11. Ny formand og formandskab 2023 
Region Skåne overtager formandsposten for Greater Copenhagen d. 1. januar 2023. En 
repræsentant fra hhv. Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden og KKR Sjælland 
kommer til at udgøre det nye formandskab.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen tager orienteringen om Region Skånes formandskab for 2023 til 
efterretning. 

2. Bestyrelsen tager sammensætningen af formandskabet for 2023 til efterretning. 
 

Bilag 
• Forståelsespapir 
• Politisk forståelse blandt de danske parter i GC 

 
Referat 

• Bestyrelsen tog orienteringen om Region Skånes formandskab til efterretning. 
• Bestyrelsen tog sammensætningen af formandskabet for 2023 til efterretning. 

Formandskabet kommer til at bestå af: Carl Johan Sonesson (formand), Lars Gaardhøj 
(næstformand), Mikaela Waltersson (næstforkvinde) og Mikael Smed (næstformand). 

 
 
12. OECD-konference 
Greater Copenhagens sekretariatet har fået en henvendelse fra OECD LEED (Local Economic and 
Employment Development) om afholdelse af en international konference i Greater Copenhagens 
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regi og geografi. Greater Copenhagen har ikke midler til at afholde en sådan konference, hvorfor 
den fremlægges for bestyrelsen for at afklare, om der er bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed 
for at finansiere en sådan. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 

1. Bestyrelsen drøfter henvendelsen fra OECD med henblik på at afklare, om der er 
bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at medfinansiere konferencen og være lead på 
opgaven. 

 
Bilag 

• Hosting the Local Development Forum – overview 
 
Referat 

• Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra OECD. Bestyrelsen blev enige om, at sekretariatet 
skal lave en første research af, om der er opbakning til en konference i 2024, da en 
konference i 2023 giver for kort tid til planlægningen. 

 
 
13. Evt. 
Intet. 
 
 
 


	Bilag
	Indstilling

