
 International 
 strategi for 
 Københavns 
 Kommune

Københavns Kommune

11.01.2021

BILAG 2:



International strategi for Københavns Kommune 2

Indhold

Indledning 3

Det vil København 4

Byer, regioner og internationalt  

samarbejde 5

Principper for internationalt arbejde  

i Københavns Kommune 10

Organisering 11



International strategi for Københavns Kommune 3

Indledning
Københavns Kommune vil gennem sit internationale arbejde skabe 

værdi for byens borgere og løfte det særlige ansvar som følger med 

at være landets hovedstad. Byen vil bidrage positivt til den globale 

udvikling og realiseringen af FN’s 17 verdensmål – særligt hvad angår 

reduktion af drivhusgasser.  

København står midt i en historisk befolkningsvækst og frem mod 

2050 kommer der ca. 160.000 flere københavnere. Dels fordi der 

fødes flere københavnere, men også fordi udlandet har fået øjnene 

op for København og flere udlændinge vælger at flytte til byen.

Befolkningstilvæksten lægger pres på byen med mangel på boliger 

og mere trafik og på tværs af byen bygges der nye boliger, skoler, 

veje, børnehaver og metrostationer.

Selvom København gennemgår en hastig udvikling, så skal byen fort-

sat have plads til alle. Københavnerne bor og arbejder forskelligt og 

har forskellige ønsker og forudsætninger for at realisere et godt liv i 

byen. København skal fortsat være en mangfoldig by med diversitet, 

tolerance, en lav social ulighed og en by, hvor man kan omgås hinan-

den uanset baggrund. En menneskelig storby hvor borgerne har høj 

livskvalitet og mulighed for at udfolde sig frit.   

For fortsat at skabe en bæredygtig og menneskelig storby med gode 

levevilkår for alle byens borgere skal Københavns Kommune hele 

tiden tilbyde borgerne den bedste service gennem nye innovative 

velfærdsløsninger og bæredygtige byløsninger, så byen samtidig kan 

føre an i en global ansvarlig udvikling og i kampen mod klimakrisen. 

Det kræver, at København er en lærende by der lader sig inspirere 

og skaber nye løsninger sammen med sin omverden, dels for at løse 

byernes udfordringer, dels for at påvirke byernes rammevilkår.

Denne strategi sætter retningen for Københavns Kommunes inter-

nationale arbejde, og skal være med til at indfri ambitionen om en 

bæredygtig og menneskelig storby også efter COVID19-pandemien.

Strategien baserer sig på branding, vidensindhentning, indflydelse 

og samarbejde samt en række konkrete principper for kommunens 

internationale arbejde, der præsenteres sidst i strategien.
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Det vil  København
København er en del af et globalt samfund, 

hvor byerne i stigende grad deler udfordrin-

ger og løsninger. Gennem byens mange-

årige engagement for at skabe bæredygtige 

og liveable byløsninger, står København i 

dag i en position som toneangivende inden-

for bæredygtig byudvikling. København 

er kendt for en byudvikling, hvor grønne 

løsninger går hånd i hånd med økonomisk 

vækst, jobskabelse og øget livskvalitet. 

Denne position skal fastholdes og styrkes 

gennem videndeling, branding, indflydelse 

og samarbejde.

København vil være lyttende og opsøgende 

for at forstå internationale megatrends, 

strømninger og nyeste viden. Det er nød-

vendigt for at løse byens aktuelle udfordrin-

ger og være på forkant med fremtiden. 

København vil med sin viden og faglighed 

påvirke nationale og internationale dagsor-

dener og indgå aktivt i netværk og politiske 

fora, hvor byernes rammebetingelser og 

vilkår drøftes og forhandles. København vil 

være i front, når det gælder om at sætte lys 

på byernes udfordringer og aktivt dele ind-

sigt og erfaringer med udvikling og imple-

mentering af danske løsninger. De bære-

dygtige byløsninger skal ikke alene bidrage 

til en bæredygtig udvikling i København 

– de skal også bidrage til en bæredygtig 

udvikling af verdens byer og fremme reali-

seringen af FN’s verdensmål.

Københavns udvikling skal gavne byens 

indbyggere, men skal også afspejle, at byen 

er Danmarks hovedstad og i mange hense-

ender landets ansigt udadtil. København vil 

arbejde sammen med nationale partnere 

og dele sin viden fra internationale net-

værk med resten af Danmark. Det betyder 

også, at København vil brande sig som en 

ambitiøs og bæredygtig by og udbrede 

kendskabet til gode københavnske byløsnin-

ger og dermed også understøtte virksom-

hedernes eksport og internationalisering, 

som er særlig udfordret af den globale 

COVID19-pandemi. 

Internationalt samarbejde er vigtig for det 

københavnske erhvervslivs muligheder for 

eksport og vidensdeling, og København vil 

arbejde for at tiltrække internationale inve-

steringer og videntunge virksomheder, som 

kan understøtte beskæftigelse, grøn omstil-

ling og generel vækst til gavn for København 

og Danmark i sin helhed. 

Københavns Kommunes indsats for virk-

somhederne udmøntes særligt gennem 

kommunens erhvervsstrategi. 

FN’s verdensmål 

Københavns Kommune anvender FN’s verdensmål 

(SDG) til at løfte og formidle eksisterende, såvel 

som nye bæredygtighedsindsatser. 

DET GØR VI FOR AT LÆRE:

Arbejdet med målene hjælper os med at identi-

ficere, hvor kommunen kan sætte yderligere ind 

og er et bidrag til den globale samtale om operatio-

naliseringen af SDG’erne i byers arbejde med 

social, økonomisk og  miljømæssig bæredygtighed. 

Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s 

verdensmål indeholder en kortlægning af byens 

nuværende bidrag til realiseringen af FN’s verdens- 

mål, eks. Klimaplanens mål om et C0
2
 neutralt 

København i 2025, såvel som en plan for kommu-

nens strategiske forankring af verdensmålene i 

kommunens fremadrettede arbejde.
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Byer, regioner og internationalt  
samarbejde
Med globaliseringen er storbyer sammen 

med globale virksomheder og internationale 

organisationer blevet vigtige aktører på den 

internationale scene. Storbyer orienterer sig 

mod hinanden for at søge viden og alliancer. 

Der lyttes til byerne og byerne deltager i 

stigende grad i internationale beslutnings-

processer og samarbejder, som før var for-

beholdt staterne.  

Særligt på det grønne område rækker byer-

nes ambitioner og handlekraft videre end 

mange stater. Byernes bæredygtighed 

bliver konstant udfordret og klimaændrin-

gerne og befolkningstilvæksten har store 

konsekvenser for byerne. Der er behov for 

samtænkning og samarbejde om fælles løs-

ninger på disse udfordringer mellem byer, 

virksomheder, vidensinstitutioner og inter-

nationale organisationer. Et effektivt interna-

tionalt økosystem kan lede til bæredygtige 

forandringer, der kan skabe reelle forbed-

ringer i borgernes hverdag, og som Køben-

havn ikke ville kunne udvikle alene.

  

Byernes rolle og internationale gennem-

slagskraft bliver kun større i fremtiden og 

for København er det derfor nødvendigt at 

agere internationalt for at varetage byens 

interesser bedst muligt. 

C40 samarbejdet  

København er medlem af bynetværket C40, der 

arbejder for at verdens megabyer lever op til klima-

kravene i Paris-aftalen. Som medlem af netværket 

forpligter byerne sig til at leve op til Paris-aftalen.

DET GØR VI FOR AT PÅVIRKE OG INSPIRERE:

Som grøn frontløber deltager København i en lang 

række faglige  net værk i C40, hvor byernes eksperter 

sammen udvikler løsninger og deler best-practice 

eksempelvis indenfor energieffektivitet, klimatil-

pasning og byggeri. København var i 2019 vært for 

C40’s topmøde hvor verdens ledende borgmestre 

samledes for at udveksle ideer og erfaringer for 

sammen at gå forrest i kampen mod den globale 

klimakrise. Som vært havde København inviteret 

alle danske kommuner til at deltage i topmødet. 

På Københavns initiativ blev der under topmødet 

også arrangeret et stort erhvervsforum, som et 

vigtigt C40-skridt mod den stærkt nødvendige 

inddragelse af det private erhvervsliv i kampen 

mod klimakrisen. Gennem aktiv deltagelse i C40 er 

København med til at sikre byerne en stærk stemme 

i de internationale klimaforhandlinger.

Københavns Kommune er også en del af C40’s 

Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force, 

der arbejder for at byer og samfundsøkonomier 

efter coronakrisen genopbygges på en måde, der 

forbedrer folkesundheden, reducerer uligheden, 

tackler klimakrisen og understøtter nye jobs.
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Greater Copenhagen

København skal hele tiden skal gøre sit bedste for at 

være en attraktiv by og lægge sig forrest i kapløbet 

om at tiltrække og fastholde internationale talenter, 

virksomheder og investeringer.

DET GØR VI FOR AT SAMARBEJDE:

Som en del af Skandinaviens mest folkerige region, 

Greater Copenhagen, er København med til at 

skabe en stærk og sammenhængende region, som 

er attraktiv at bo, arbejde og drive virksomhed i, 

hvilket er helt grundlæggende for Københavns 

muligheder for internationalisering.

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samar-

bejde mellem regionerne Hovedstaden, Sjælland, 

Skåne, Halland og de tilhørende 85 kommuner. 

Sammen med de øvrige parter udvikles metro-

polregion Greater Copenhagen for at sikre bære-

dygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for 

regionens 4,3 mio. indbyggere.

WHO European Healthy 

 Cities Network

WHO Healthy Cities Network blev etableret i 1988 

og har gennem de seneste 32 år søgt at engagere 

lokale politiske kræfter, kapacitetsopbygge, dele 

erfaringer og bibringe innovative løsninger på 

sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet – 

herunder arbejdet med social ulighed i sundhed. 

Netværket består af ca. 100 europæiske medlems-

byer og 30 nationale netværk, som samler mere 

end 1.300 byer. 

DET GØR VI FOR AT SAMARBEJDE:

Netværket har afsæt i ’The Copenhagen Consensus 

of Mayors: Healthier and Happier Cities for All’ og 

FN’s Verdensmål. Det grundlæggende udgangs-

punkt er, at arbejdet skal gå på tværs af byen. Der-

for skal det inden for alle politikområder overvejes, 

hvorledes opgaveløsningen kan ske på en måde, 

der også gavner sundhed og velfærd som centrale 

 elementer i byernes udvikling. 

Københavns deltagelse i netværket ligger i naturlig 

forlængelse af kommunens politikker, herunder 

Kommuneplanstrategien og målet om en grøn, 

sund og bæredygtig by, samt arbejdet med Sund-

hedspolitikken ”Nyd livet – Københavner”.



Principper for  internationalt 
 arbejde i Københavns  Kommune

Københavns Kommunes internationale arbejde tager udgangspunkt i byens  

udfordringer og er et middel til at opnå faglige og politiske mål. 

• København vil opsøge og fortrinsvis pri- 

 oritere internationalt samarbejde, som har  

 til sigte at skabe bæredygtige, levedygtige  

 byer, der bidrager positivt til den globale  

 indsats mod klimakrisen.

•  Københavns samarbejdspartnere indgår 

primært i de internationale bynetværk 

som byen er en del af.

•  Anmodninger om internationale sam-

arbejder og delegationsbesøg kan vur-

deres i forhold til disse bynetværk samt 

faglige, politiske og ressourcemæssige 

prioriteringer.

•  København kan indgå samarbejdsafta-

ler med andre byer om særskilte faglige 

områder i en afgrænset tidsperiode. 

•  København kan som hovedstad vælge at 

indgå i konkrete samarbejdsrelationer eller 

aktiviteter baseret på klare nationale inte-

resser og efterspørgsel fra andre danske 

byer.

•  Ved indgåelse af forpligtende internati-

onale samarbejder skal det vurderes, om 

sagen skal forelægges Borgerrepræsen-

tationen til godkendelse. I vurderingen 

skal indgå om indgåelse af aftalen falder 

indenfor rammerne af en allerede god-

kendt sag i Borgerrepræsentationen.

• Københavns Kommune vil sikre, at byens  

 borger- og virksomhedsdata altid er   

 tilstrækkeligt beskyttet i forbindelse  

 med internationale samarbejder. Gæl- 

 dende retningslinjer findes i kommunens  

 IT-sikkerhedshåndbog.
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Megaevents i byen

København arbejder aktivt for at tiltrække mega-

events til byen for at skabe oplevelser for byens 

borgere, sikre en bred værdiskabelse i byen samt 

sætte fokus på København som international og 

professionel værtsby.

Tour de France

København er den officielle start-by, når Tour de 

France kommer til Danmark i 2022. Åbningsetapen af 

Tour de France den 1. juli 2022 bliver i hjertet af Køben-

havn med en spektakulær enkeltstart gennem byen. 

DET GØR VI FOR AT INSPIRERE:

Udover afholdelsen af selve cykelløbet vil begiven-

heden bl.a. blive brugt til at sætte fokus på hvordan 

hverdagscyklisme kan være løsningen på byers vok-

sende udfordringer med fremkommelighed, for-

urening og folkesundhed. Københavns Kommune 

vil ifm. værtskabet arrangere både faglige og fol-

kelige events med fokus på cykelbyen København, 

hvoraf flere forventes at få stor opmærksomhed. 

Hertil inviterer værtsbyprogrammet både borgere, 

virksomheder og organisationer til at byde ind med 

events, og være en del af byens gule folkefest.

DOCUMENT CONFIDENTIEL - PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D’ASO
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Organisering
I Københavns Kommune har Økonomifor- 

valtningen den strategisk og koordinerende  

rolle ift. det internationale arbejde, jf. 

styrelsesvedtægten.

Den internationale strategi udgør den over-

ordnede ramme og retning for kommunes 

internationale arbejde. Hver forvaltning kan 

udarbejde egne internationale agendaer og 

fokusområder med tilhørende handlings-

plan, evt. i samarbejde med andre forvalt-

ninger og organisationer.

Økonomiforvaltningen kan tage initiativ 

til samarbejder på tværs af forvaltninger 

indenfor det internationale områder, eks. 

videnudveksling om internationale trends, 

EU-arbejde, besøg af udenlandske delegati-

oner, systematisk vidensindsamling mm.

World Capital of 

 Architecture

Københavns Kommune har i 2023 den interna-

tionale UIA og UNESCO titel ”World Capital of 

Architecture”. 

Arkitekturåret vil styrke de ambitioner Københavns 

Kommune har på områder for bæredygtig byud-

vikling, liveability, byggeri og borgerinddragelse. 

Året skal bruges til positionering af dansk og 

københavnsk arkitektur lokalt og internationalt og 

dermed fremme grønne danske byløsninger.

DET GØR VI FOR AT LÆRE OG PÅVIRKE 

Højdepunkt bliver den internationale arkitektfor-

enings verdenskongres UIA (International Union of 

Architects) i juli 2023 hvor der forventes 10-15.000 

deltagere fra hele verden. Kongressen skal bruges 

på at drøfte FNs 17 bæredygtighedsmål og hvor-

dan arkitekturen kan bidrage til at nå målene.
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EU-projekter, delegationsbesøg og Strategisk Sektor Samarbejde

DET GØR VI FOR AT LÆRE, SAMARBEJDE, BRANDE 

OG FREMME KØBENHAVNSKE BYLØSNINGER:

EU-projekter

Deltagelse i EU-projekter er en måde hvor på Køben-

havn kan være med til at skabe fælles løsninger på uni-

verselle samfundsudfordringer sammen med øvrige 

byer, virksomheder og vidensinstitutioner.

Som leder af EU-projektet Cities Cooperating for 

Circular Economy (FORCE) samarbejder København 

bl.a. med. Hamburg, Lissabon samt en række univer-

siteter og fremstillingsvirksomheder om at minimere 

spildet af ressourcer fra den lineære økonomi ved 

at  udvikle bæredygtige og innovative løsninger på 

affaldshåndtering.

Projektet understøtter implementeringen af Køben-

havns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 og 

KBH 2025 Klimaplanen om at blive førende indenfor 

den cirkulære økonomi ved at udvikle nye løsninger og 

motivere virksomheder til at vælge dem.

Internationale delegationer – Meet  Copenhagen City

København modtager årligt over 400 ønsker fra en 

lang række byer fra hele verden om at besøge byen. 

Gennem programmet Meet Copenhagen City håndte-

res henvendelserne på en måde der sikrer videndeling 

og virksomhedsinddragelse i besøgene, så den inter-

nationale interesse skaber værdi, for både besøgende 

og København.

Strategisk Sektor Samarbejde

Københavns Kommune har et tæt samarbejde med 

 Beijing og Buenos Aires, som en del af Udenrigsmini-

steriets ordning for strategisk sektorsamarbejde. 

Kommunens eksperter arbejder tæt sammen med de  

to byer om klimatilpasning, energieffektivisering, spil-

devandshåndtering og cirkulær økonomi. 

Der udveksles nyeste viden på områder hvor Køben-

havn, og danske virksomheder, globalt set har en 

særlig stærk ekspertise og med stor betydning for 

klimaet. De hidtidige erfaringer har også vist at Køben-

havn absolut også kan lære noget af både Beijing og 

Buenos Aires.


