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Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde mellem regioner og kommuner i Hovedstaden og Sjælland, 
der samler aktørerne om fælles strategiske indsatser, der skaber vækst og arbejdspladser. Samarbejdet giver 
allerede nu konkrete resultater, bl.a. en fælles branding platform, fælles prioritering af midler og fokusering af den 
kommunale erhvervsfremmeservice. 
  
Der har siden Greater Copenhagen-samarbejdets start i 2013 været en åben invitation til regionen og kommunerne i 
Skåne om at deltage i samarbejdet både på administrativt og politisk niveau i henholdsvis styregruppe og 
bestyrelse. Den 3. juni 2015 blev det besluttet i Øresundskomiteens forretningsudvalg, at forsøge at samle 
aktiviteterne i Øresundskomiteen og Greater Copenhagen i en ny og revitaliseret komite, Greater Copenhagen & 
Skåne Committee. Ønsket om at samle aktiviteterne blev bekræftet på et politisk topmøde for alle 79 kommuner og 
3 regioner i Kristianstad den 22. juni 2015. 
  
Parterne er enige om, at Øresundskomitéen i sin nuværende form ikke er en brugbar platform for Greater 
Copenhagen indsatsen, hvor der er et erhvervspolitisk fokus på at skabe vækst og nye arbejdspladser. 
Øresundskomitéen blev i sin tid etableret for at sikre mere integration over Øresund. Det er lykkedes, men 
organisationen kan i sin nuværende form ikke eksekvere den ambitiøse erhvervspolitiske dagsorden, som parterne 
ønsker. Øresundskomiteens fokus er i dag meget bredt, og organisationen har i dag ikke længere den fornødne 
slagkraft og opbakning fra medlemmerne til at ændre den erhvervspolitiske infrastruktur i metropolregionen. 
  
Forhandlingerne om den fremtidige organisering af samarbejdet og det formelle set up er inde i en afgørende fase. 
Region Hovedstaden arbejder sammen med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og Region Sjælland for, at 
Øresundskomiteen og Greater Copenhagen fra 1. januar 2016 omdannes til Greater Copenhagen & Skåne 
Committee; et vækst- og erhvervsrettet samarbejde mellem de tre regionale geografier, Hovedstaden, Sjælland og 
Skåne. 
  
Hvis det ikke lykkes at opnå enighed om en ny Greater Copenhagen & Skåne Committee, er der hos de danske 
parter enighed om, at de erhvervspolitiske interesser varetages bedst ved at fortsætte udbygningen af samarbejdet 
med de danske parter i Greater Copenhagen - med en åben invitation til, at alle interesserede skånske parter kan 
deltage i både de konkrete projekter og melde sig ind i de styrende organer på lige vilkår med de øvrige parter. En 
konsekvens af dette skridt vil være, at Region Hovedstaden melder sig ud af Øresundskomiteen med udgangen af 
2015. De øvrige danske parter i Greater Copenhagen ønsker at følge samme linje. 
  
Hvis der opnås enighed om indhold og vedtægter for en revitaliseret komite, vil Øresundskomiteen træffe beslutning 
herom på komiteens forretningsudvalgs møde den 23. september og to på hinanden efterfølgende møder i oktober 
og november 2015. 
  
Regionsrådet vil i december få forelagt en sag til beslutning om Region Hovedstadens fremtidige engagement i 
Øresundskomiteen og Greater Copenhagen-samarbejdet. 

Journalnummer 

15001525 


