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Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne
Committe.
Sammanfattning av ärendet
Greater Copenhagen & Skåne Committee är det formella namnet på det politiska samarbetet inom det
geografiska området som för närvarande omfattas av Skåne i Sverige, samt Region Hovedstaden och
Region Sjælland i Danmark. Varumärket Greater Copenhagen kommuniceras idag för att locka
investeringar och stärka metropolregionens konkorenskraft då den innefattar fyra miljoner invånare
och flera andra styrkeområden. Greater Copenhagen är också det näringspolitiska partnerskapet för
närvarande mellan 79 kommuner, 3 regioner samt 2 kommunekontaktråd och ett kommunförbund
inom det geografiska området.
Ambition är att Greater Copenhagen år 2020 ska vara en internationell knutpunkt för investeringar och
kunskap. Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att Greater
Copenhagen ligger på samma nivå som de mest framgångsrika metropolerna i Europa.
Under förutsättning att samtliga kommuner i Halland och att Region Halland uttrycker en politisk vilja
under hösten 2018 att gå med i Greater Copenhagen & Skåne Committee kommer Hallands
medlemskap att gälla från och med 1 januari 2019.
The Greater Copenhagen & Skåne Committee leds av en politisk styrelse bestående av 18 ledamöter, 9
från Sverige och 9 från Danmark. Vid ett medlemskap kommer Region Halland att besätta en av de nio
svenska styrelseposterna.
Organisationen består även av en styrgrupp på tjänstemannanivå, sekretariat och koordinationsgrupp.
Till organisationen finns även olika arbetsgrupper kopplade. För närvarande finns arbetsgrupper inom
följande områden; Turism, Kommunikation, Livsmedel, Digitalisering, Arbetsmarknad och
Infrastruktur.
Kommunstyrelsens förvaltning
Elinor Filipsson
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se
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Region Halland kommer att betala den årliga medlemsavgiften som för närvarande är 500 000 Dkr/år.
Medlemskapet i sig innebär ingen kostnad för kommunerna och heller inga förpliktelser att delta i
marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Däremot kommer det finnas möjlighet att på frivillig basis
delta i projekt och aktiviteter. Kostnaden för frivilliga åtaganden står kommunerna i så fall själva för.
Beslutsunderlag
Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee, 2018-08-10
Skrivelse till kommunstyrelsen angående Greater Copenhagen & Skåne Committee, 2018-06-25
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020
Näringslivspolitiskt program 2016–2018
Beslutet skickas till
Region Halland
Business Region Göteborg

Elinor Filipsson
Näringslivschef
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Datum
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Kommunstyrelsen
Kungsbacka kommun

Greater Copenhagen & Skåne Committee
Bakgrund
Målet i Tillväxtstrategi för Halland är att Halland ska vara en mer attraktiv,
inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014. Ett av målen i strategin
är Stark konkurrenskraft. En konkurrenskraftig region innebär att det finns goda
förutsättningar att starta och utveckla företag, det finns möjlighet att tillvarata och
utveckla innovationer, det finns tillgång till utbildningar med såväl bredd och spets
samt möjlighet till ett livslångt lärande. En prioritering i strategin för att åstadkomma
detta är att ingå strategiska allianser med andra viktiga aktörer i omvärlden. För att ta
tillvara de möjligheter som globaliseringen ger, med rörlighet över gränser för
människor, kunskap, företag, varor och kapital behövs strategiska allianser med
såväl näraliggande regioner som nationellt och internationellt.
Såväl fristående forskningsresultat som analyser av OECD och EU visar hur nätverk
och samverkan mellan näraliggande storstadsregioner – i takt med ökad
globalisering och urbanisering – blir allt viktigare för att upprätthålla konkurrenskraft
och välfärd i Norden och Europa. I OECD ”Territorial Reviews ”The Megaregion of
Western Scandinavia” från 2018 konstateras att Halland är en del av en potentiell
megaregion. För städer och regioner i området föreslår OECD en utvecklad
samverkan och ett aktivt arbete för att ta tillvara vår potential ännu bättre i framtiden.
I maj 2018 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Hamburg Metropolitan Region
och Greater Copenhagen & Skåne Committe om att fördjupa samarbetet och öka
antalet gemensamma aktiviteter.
Idag har Region Halland och kommunerna i Halland samarbeten med andra
kommuner, städer och regioner i Västsverige. Det är samtliga samarbeten som
stärker utvecklingen och tillväxten. Dessa samarbeten skall fortsätta och förstärkas.
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Som ett led i att synliggöra Hallands styrkor och attraktivitet samt att ytterligare
förbättra förutsättningarna för utveckling och samarbete förslås att Region Halland
och de halländska kommunerna blir medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne
Committee från 1 januari 2019.

Greater Copenhagen
Greater Copenhagen betecknas av samarbete inom tre olika huvudområden:
Internationellt varumärke
Greater Copenhagen är det internationella varumärket på det geografiska område
som för närvarande omfattas av Skåne i Sverige, samt Region Hovedstaden och
Region Sjælland i Danmark. Varumärket Greater Copenhagen kan användas då det
ger mervärde, och i vissa internationella sammanhang för att stärka tillväxten i
regionen. Varumärket ska användas då det stärker erbjudandet genom att
kommunicera en metropolregion med fyra miljoner invånare och en rad andra
styrkeområden.
Näringspolitiskt partnerskap
Greater Copenhagen är också det näringspolitiska partnerskapet för närvarande
mellan 79 kommuner, 3 regioner samt 2 kommunekontaktråd och ett
kommunförbund inom det geografiska området. Partnerskapet samverkar för att
främja tillväxt och skapa fler jobb i hela området och Greater Copenhagen används
alltså i de fall samverkan och satsningar sker på båda sidor om gränsen.
Politiskt samarbete
Greater Copenhagen & Skåne Committee är det formella namnet på det politiska
samarbetet inom det geografiska området. Ambition är att Greater Copenhagen år
2020 ska vara en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap. Samarbetet
ska främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att Greater
Copenhagen ligger på samma nivå som de mest framgångsrika metropolerna i
Europa.
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Insatsområden inom GCSC
I GCSC uppdrag ingår att:
• Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
•

Stödja tillflödet av investerare, turister, företag och talanger.

•

Arbeta för en integrerad och hållbar region, inklusive en sammanhängande
arbetsmarknad och arbeta för att påverka de lagstiftningar och gränshinder
som anses vara hinder för tillväxt.

•

Inrätta gemensamma näringslivsinsatser

•

Stötta den gemensamma marknadsföringen av ”Greater Copenhagen

Organisation
The Greater Copenhagen & Skåne Committee leds av en politisk styrelse bestående
av 18 ledamöter, 9 från Sverige och 9 från Danmark. Vid ett medlemskap kommer
Region Halland att besätta en av de nio svenska styrelseposterna.
Organisationen består även av en styrgrupp på tjänstemannanivå, sekretariat och
koordinationsgrupp. Till organisationen finns även olika arbetsgrupper kopplade. För
närvarande finns arbetsgrupper inom följande områden; Turism, Kommunikation,
Livsmedel, Digitalisering, Arbetsmarknad och Infrastruktur.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Region Halland kommer att betala den årliga medlemsavgiften som för närvarande är
500 000 Dkr/år. Medlemskapet i sig innebär ingen kostnad för kommunerna och
heller inga förpliktelser att delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Däremot
kommer det finnas möjlighet att på frivillig basis delta i projekt och aktiviteter.
Kostnaden för frivilliga åtaganden står kommunerna i så fall själva för.

Förutsättningar för medlemskap
Förutsättning för Hallands medlemskap från och med 1 januari 2019 är att Region
Halland och samtliga kommuner uttrycker en politisk vilja under hösten 2018 att gå
med i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Beslut om medlemskap skall fattats
av kommunstyrelserna i respektive kommun samt i regionstyrelsen.
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att:
Kungsbacka kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne Committe.

Ett formellt svar på inbjudan till medlemskap och beslut från kommunstyrelsen
behöver inkomma till Region Halland senast 30 september 2018.

Region Halland

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör
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