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Organiering af Greater Copenhagen 
 
Bestyrelsen 
Formål: Bestyrelsen er det besluttende politiske forum, hvis opgave er at skabe vækst 
og arbejdspladser i regionen. 
Kreds: Bestyrelsen består af 9 folkevalgte politikere fra regionerne og kommunerne i 
Hovedstaden og Sjælland. Der er en åben invitation til de skånske kommuner og regi-
on om at deltage i Greater Copenhagen på ligeværdige vilkår, dvs. 9 repræsentanter i 
bestyrelsen.   
Yderligere information: Bestyrelsen kan oprette og nedlægge politiske ad hoc arbejds-
grupper efter behov for at løse en specifik udfordring/opgave. Ad hoc udvalgene 
sammensættes af ledende politikere fra kommuner og regioner med specifik viden om 
det pågældende tema. 
 
Styregruppe 
Formål: Den administrative styregruppe betjener bestyrelsen og sikrer, at medlemsor-
ganisationerne eksekverer de beslutninger, som bestyrelsen træffer.  
Kreds: Styregruppen består af 9 embedsmænd på direktørniveau, som svarer til repræ-
sentationen i bestyrelsen. Der er en åben invitation til de skånske kommuner og region 
om at deltage i Greater Copenhagen på ligeværdige vilkår, dvs. 9 repræsentanter i sty-
regruppen.   
 
Koordinationsgruppe 
Formål: Koordinationsgruppen betjener styregruppen og bestyrelsen. Koordinations-
gruppen sikrer fremdrift i de vedtagne projekter og bidrager til forankring af indsat-
serne i medlemsorganisationerne. 
Kreds: Koordinationsgruppen består af medarbejdere fra organisationerne repræsente-
ret i bestyrelsen. 
 
Greater Copenhagen & Skåne Committee  
Der foregår forhandlinger med de skånske kommuner og region om etablering af en 
fælles organisation kaldet The Greater Copenhagen & Skåne Committee og herunder 
vedtægter og budget for organisationen. Øresundskomiteen skal på to møder den 19. 
oktober og 4. november vedtage, om Øresundskomiteen skal omdannes til The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee, eller om Øresundskomiteen skal opløses. 
 
Hvis der kan opnås enighed blandt parterne om The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee, vil organisationen udvides med 9 skånske medlemmer. Der etableres et 
mindre sekretariat med en sekretariatsleder og få medarbejdere med huse i Nørregade i 
København. Sekretariatet vil få til opgave at håndtere det praktiske omkring komitéens 
møder, afholdelse af mindst én konference årligt samt økonomistyring af komitéens 
midler mv.  

  


