
Drøftelsessag: Greater Copenhagen - muligheder og udfordringer 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk samarbejde mellem Skåne, Hovedstaden og Sjælland, der 
har til formål at skabe øget vækst og nye arbejdspladser. Samarbejdet har allerede igangsat fælles, strategiske 
projekter og danner en solid platform for udmøntningen af en række initiativer inden for den kommende regionale 
vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). 
  
I øjeblikket pågår forhandlinger med Skåne omkring en revitalisering og omdannelse af Øresundskomiteen til "The 
Greater Copenhagen & Skåne Committee". 
  
Der er bred politisk erkendelse af, at hvis Greater Copenhagen skal lykkes med at skabe højere vækst og flere 
arbejdspladser, så er det nødvendigt at samle offentlige og private interesser omkring en fælles, strategisk 
dagsorden, der handler om vækst og beskæftigelse, og som er båret af konkrete indsatser. 
  
Dansk Erhvervs direktør Jens Klarskov og formand for LO Hovedstaden Morten Skov Christiansen er inviteret til at 
holde et oplæg, om de udfordringer dansk erhvervsliv og den danske arbejdsstyrke står over for. Oplæggene vil have 
fokus på, hvordan Greater Copenhagen-indsatsen kan understøtte erhvervsudviklingen og sikre kompetent 
arbejdskraft i hele metropolregionen. I oplæggene vil parterne også adressere deres forventninger til Greater 
Copenhagen-samarbejdet. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
  
at erhvervs- og vækstudvalget på baggrund af oplæggene drøfter muligheder og udfordringer for Greater 
Copenhagen samt organisering af det fremtidige erhvervssamarbejde. 
  

POLITISK BEHANDLING 

Drøftet. 
  
Marianne Stendell (A), Hans Toft (C) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

Status på Greater Copenhagen-samarbejdet 
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk samarbejde mellem Hovedstaden og Sjælland, der har til 
formål at skabe højere vækst og flere arbejdspladser. Samarbejdet fokuserer på at tiltrække investorer, 
virksomheder, talenter og turister til Greater Copenhagen. Desuden understøttes erhvervsudviklingen i Greater 
Copenhagen med en indsats for at internationalisere virksomhederne, dannelsen af et sammenhængende 
arbejdsmarked og etableringen af et sammenhængende erhvervsfremmesystem. 
  
Samarbejdet giver allerede konkrete resultater. Copenhagen Capacity har etableret en besøgstjeneste ("One Point 
Entry Service") for grønne, internationale investorer. Tjenesten nåede allerede i august 2015 det antal besøgende, 
der var målsætningen for hele året. Der er skabt enighed på tværs af Skåne, Hovedstaden og Sjælland om en fælles 
trafikpolitisk prioritering (vedtaget af regionsrådet den 28. oktober 2014). Og det er aftalt at igangsætte et fælles 
turismeprojekt på tværs af geografien, der skal tiltrække flere turister og få dem ud i hele metropolregionen. 
  
Status på ny organisation for Greater Copenhagen-samarbejdet 
Der har siden Greater Copenhagen-samarbejdets start i 2013 været en åben invitation til regionen og kommunerne i 
Skåne om fuld deltagelse i et ligeværdigt samarbejdet. 
  



  
Der er mellem de tre parter en enighed om at fokusere det erhvervspolitiske samarbejde, og der er allerede nu et 
stærkt samarbejde på det operationelle niveau om konkrete projekter - bl.a. om ESS-projektet og Lighting 
Metropolis. 
  
Der har samtidig vist sig en forskel i ønskerne til, hvordan en ny organisation skal arbejde. På den skånske side ses 
Greater Copenhagen-samarbejdet som et mellemstatsligt samarbejde. På den danske side ses samarbejdet som 
et ligeværdigt og forpligtende samarbejde mellem tre regioner om at skabe vækst og beskæftigelse.  
  
Der er på dansk side enighed om at anvende kræfterne på Greater Copenhagen-samarbejdet. Det er ikke 
vurderingen, at Øresundskomiteen i sin nuværende form bidrager med en fokuseret insdats, der skaber reelle 
forandringer for borgere og virksomheder set i forhold til, at der hvert år anvendes 12 mio. kr (5,1 mio kr. fra Region 
Hovedstaden) til at drive organisationen. 
  
Der forhandles fortsat om at nå en løsning, så en ny organisation kan træde i kraft fra den 1. januar 2016. 
Øresundskomiteen træffer på to møder henholdsvis den 19. oktober og den 4. november 2015 beslutning om 
komiteens fremtid. 
  
Erhvervs- og vækstudvalget bliver forelagt en sag om drøftelse af revitalisering eller en opløsning af 
Øresundskomiteen. Drøftelsen er en forberedelse på en beslutning i Regionsrådet. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 
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