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1. Indledning 
 

Københavns Borgerrepræsentation besluttede d. 14. februar 2020 at igangsætte arbejdet med en ny 
international strategi for Københavns Kommune. Denne afdækning af det internationale arbejde i 
kommunen indgår som en del af strategiarbejdet. 

Der eksisterer et bredt og mangfoldigt internationalt arbejde fordelt på kommunens syv forvaltninger. 
Gennem en høring er følgende aktiviteter blevet afdækket:   

• Københavns Kommune er medlem af 27 internationale netværk og organisationer 

• Deltager p.t. i 35 internationale projekter  

• Har siden 2013 hjemtaget mere end 100 mio. kr. via EU-støtte og fra Udenrigsministeriets 
Strategiske Sektor Samarbejde    

– 84 mio. kr. i EU-støtte siden 2013 

– 20 mio. fra Udenrigsministeriets Strategiske Sektor Samarbejde (2018-2022) (samarbejde 
med Buenos Aires og Beijing)  

• Internationale elementer indgår i en bred vifte af kommunens politikker og planer, herunder 
Kommuneplansstrategien, Kommuneplanen, Erhvervs- og Vækstpolitikken og Kultur- og 
Fritidspolitikken, Klimaplanen.   

I nedenstående er medlemskaber af internationale netværk og organisationer (punkt 4) og 
igangværende internationale projekter (punkt 6) fordelt på forvaltninger. I en række af organisationerne 
og projekterne er der deltagelse fra flere forvaltninger. Forvaltningernes engagement i de forskellige 
medlemskaber og projekterne varierer. 
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2 Internationalt arbejde i Københavns Kommune 
 

I Københavns Kommune indgår det internationale arbejde som en del af Økonomiudvalgets resort, jf. 
styrelsesvedtægtens §12 stk. 2, der blandt andet omhandler kommunens erhvervspolitik og 
erhvervsfremmeaktiviteter, herunder turisme og internationalisering på udviklings- og strateginiveau. 
Derudover omhandler stk. 9 om kommunens forhold til blandt andet internationale interessenter.  

Endvidere indgår internationalt kultur- og idrætssamarbejde som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets 
resort, jf. § 15, stk. 5. 

2.1 Økonomiforvaltningen    
Borgerrepræsentationens Sekretariat fungerer som den internationale indgang til Københavns 
Kommune og håndterer besøg fra udenlandske gæster samt udenlandsrejser for politikerne.  

Kontoret for Vækst og Erhverv varetager forvaltningens internationale strategiske arbejde, for eksempel 
samarbejdet med Beijing og Buenos Aires, afholdelse af større events og medlemskab af en række 
bynetværk.  

Der er i forvaltningen faglig dialog, netværk og projekter direkte mellem fagkontorer og internationale 
parter, eksempelvis STRING, faglige C40 netværk. 

 

2.2 Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Det internationale arbejde i forvaltningen er placeret i Center for Internationalisering, Bæredygtighed 
og Borgerservice. Enheden arbejder målrettet med at tiltrække, modtage og fastholde internationale 
borgere i Greater Copenhagen, blandt andet via International House Copenhagen, hvor alle nye 
internationale borgere indrejses (får cpr. Nummer, NemID, læge mv.) samt gennem afholdelse af New 
in Denmark events indenfor boligsøgning, job og karriere, kultur og fritid, skat og danske traditioner mv. 
Blandt andet afholdes en årlig International Citizen Day for alle borgere bosat i Greater Copenhagen.  

Derudover arbejder Københavns Hovedbibliotek og en række kulturinstitutioner med det internationale 
område, for eksempel Kulturhuset Islands Brygge, Union og Kultur Østerbro. 

 

2.3 Teknik- og Miljøforvaltningen 
Det internationale team i Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion (PARC) fungerer som 
international indgang for Teknik- og Miljøforvaltningen og håndterer:  

• Meet Copenhagen City – Teknik- og Miljøforvaltningens internationale delegationshåndtering 
• Program for Grønne Byløsninger – samarbejde med udenlandske byer om klima og klimatilpasning 

sammen med virksomheder og organisationer som blandt andet C40, Dansk Industri og 
Udenrigsministeriet   

• Administration af EU-projekter samt varetager den understøttede funktion i EU ansøgningssystem 
Funding & Tenders for hele Københavns Kommune 

• Henvendelser af generel karakter eller stilet til borgmesteren/direktion  
• UNESCO.UIA World Capital of Architecture 

Endvidere sker faglig dialog, netværk og projekter direkte mellem fagkontorer og internationale parter. 
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2.4 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  
Det internationale område deles mellem 1. kontor; Jobparate, unge og virksomhedsrettet indsats og 3. 
kontor; Integration og vækst. 

Forvaltningen bidrager med understøttelse af beskæftigelseinitiativer og hjælp til erhvervslivet i 
forbindelse med megaevents og internationale sport-events, og ved at sammenføre relevante 
samarbejdspartnere fra københavnske videns- og erhvervsmiljøer. 

2.5 Børne- og Ungeforvaltningen 
Henvendelser om internationale besøg er forankret i ledelsessekretariatet. Besøgene planlægges i 
samarbejde med områdesekretariaterne og Fagligt Center/Policy. 

 

2.6 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Henvendelser om internationale besøg og samarbejdet med Beijing er forankret i ledelsessekretariatet 
(Center for Ledelse og Kommunikation). Samarbejdet omkring Cities Changing Diabetes og WHO 
European Healthy Cities Network er forankret i Center for Sundhed og Forebyggelse. 

 

2.7 Socialforvaltningen 
Henvendelser om internationale besøg er forankret i Ledelsessekretariatet. Besøgene planlægges i 
samarbejde med stabsområder og Center for Socialpolitik og Udvikling. 
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3. Agendaer og handlingsplaner  
 

I det følgende gennemgås agendaer og handlingsplaner i Københavns Kommune hvori det 
internationale område indgår. 

3.1 Kommuneplansstrategien  
Strategien blev vedtaget i 2018 forud for Kommuneplanen og indeholder følgende internationale 
elementer: 

• Gør København til hovedstad for den bæredygtige byudvikling  
• Styrk København ved at skabe flere gode forbindelser i hele regionen 
• Fasthold regionen som nationalt og internationalt trafikalt knudepunkt, for eksempel via opbakning 

til timemodellen for tog mellem de større danske byer 
• Brug Greater Copenhagen til at skabe vækst og til at styrke et fuldt integreret arbejdsmarked, hvor 

det er lige så let at bo og arbejde på begge sider af Øresund. 
• Fortsat styrke modtagelsen og fastholdelsen af internationale talenter gennem International 

House’s rådgivning om bolig, skoler, daginstitutioner, job til ægtefælle, kultur- og fritidsaktiviteter.  
• Indgå i internationale samarbejder for at få adgang til nyskabende løsninger på fremtidens 

udfordringer og for at udbrede kendskabet til københavnske og danske initiativer, som grundlag for 
eksportfremme. 

• Udvikle en partnerskabsmodel for involvering af erhvervslivet i forhold til internationale megaevents 
i byen, hvor bæredygtighed og verdensmålene er centrale temaer. Dette gælder for eksempel C40 
borgmesterklimatopmødet, EM2020 og WorldPride. 

3.2 Kommuneplanen  
 Kommuneplanen blev vedtaget i 2019 og indeholder følgende internationale elementer:  
 
• Byudviklingen i København skal understøtte en relativt højere vækst i antallet af arbejdspladser i 

Greater Copenhagen end andre byregioner (Stockholm, Amsterdam og Oslo).  
• Københavns Kommune arbejder for at øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen, så 

vi bliver endnu bedre til at tiltrække udenlandske investeringer og talenter.  
• Københavns Kommune arbejder for en større integration af arbejdsmarkedet i hele Greater 

Copenhagen og flere investeringer til infrastruktur i Greater Copenhagen. 

3.3 Handlingsplan for FN's verdensmål i København  
Handlingsplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2017 og indeholder en kortlægning af 
hvordan byens politikker og initiativer bidrager til realiseringen af hvert af de 17 verdensmål. Herunder 
hvilke mål Københavns Kommune allerede har opstillet.  

Derudover har handlingsplanen seks strategiske indsatser med fokus på, hvordan verdensmålene kan 
integreres i Københavns Kommunes daglige arbejde. 

3.4 Erhvervs- og vækstpolitikken  
Politikken er gældende for perioden 2015-2020 og indeholder følgende internationale elementer: 
 
• Styrke hovedstadsregionens internationale tiltrækningskraft 
• København skal være mere internationalt tilgængelig  
• Tiltrække og fastholde flere internationale talenter 

 

Internationale sportsevents 

• På vegne af Københavns Kommune arbejder Wonderful Copenhagen (WoCo) med 
eventtiltrækning, -udvikling og -international markedsføring. WoCo modtager et kommunalt tilskud 
herfor, som administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen.  
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• Internationalt samarbejde i forbindelse med planlægning af sportsevents i København varetages 
som hovedregel af den danske eventarrangør, eksempelvis Copenhagen 2021 (EUROGAMES og 
Worldpride). En undtagelse er EM i herrefodbold i 2021 (EURO 2020), hvor Københavns 
Kommune har en forpligtende samarbejdsaftale direkte med det europæiske fodboldforbund, 
UEFA. 

3.5 Studielivspolitik: Studieby København  
Københavns Kommune vedtog studielivspolitikken i 2019, der indeholder følgende internationale 
elementer: 

• København skal være en attraktiv by for internationale studerende  
• Flere internationale studerende skal være en ressource for byen og have mulighed for at engagere 

sig i frivilligt arbejde  
• Internationale studerende skal fastholdes i byen efter endt studie 

3.6 Handleplan for Studielivspolitikken 
Skal udarbejdes. I første omgang skal den have fokus på bolig og trivsel. Den forventes behandlet i 
Uddannelsesrådet i oktober 2020. 

3.7 Strategi for Økonomiforvaltningen 
En del af strategien omhandler forvaltningens samspil med omverden: 

• København er hele Danmarks hovedstad, og vi virker til gavn for hele Danmark. Vi samarbejder med 
alle relevante aktører på en åben, interesseret og involverende måde.  

• Vi påvirker med vores viden og faglighed de nationale og internationale dagsordener for at få 
indflydelse på rammerne for byens udvikling. 

3.8 Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 
I Kultur og Fritidspolitikken indgår blandt andet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vil gå foran på de 
store dagsordner for eksempel klimatilpasning, bæredygtighed, integration og sundhed:     

• Kultur- og Fritidsforvaltningen vil tilpasse tilbud til befolkningsudviklingen og skabe plads til mødet 
mellem forskellige kulturer og lige adgang for alle.  

• Kultur- og Fritidsforvaltningen vil tænke kreativt og samarbejde på tværs i udviklingen af kultur- og 
fritidstilbud. 

• Kultur- og Fritidsforvaltningen vil indgå partnerskaber med borgere, foreninger, offentlige og 
private. Herunder fonde og developere. 

• Kultur- og Fritidsforvaltningen vil understøtte københavnerens virkelyst og skabe små fællesskaber. 
Skal skabe liv og ikke stoppes af unødigt bureaukrati.    

3.9 International agenda for Teknik- og Miljøforvaltningen  
Agendaen indeholder en vision og fire mål, der skal være retningsgivende for den internationale indsats 
i Teknik- og Miljøforvaltningen. Agendaen er udarbejdet til forvaltningens interne brug og er ikke 
politisk godkendt. 

• Mål 1) Bedre opgaveløsning i Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Kommune til glæde for 
borgerne, brugerne og Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere 

• Mål 2) Grøn vækst, flere grønne arbejdspladser og mindre miljøbelastning også uden for Teknik- og 
Miljøforvaltningens ressortområde 

• Mål 3) Understøtte Teknik- og Miljøforvaltningens politiske vedtagne strategier og mål 
• Mål 4) Understøtte en bæredygtig, global grøn dagsorden 

3.10 Fællesskab København 
Fællesskab København er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet. 
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Formålet med Fællesskab København er at skabe en samlet vision for teknik- og miljøområdet samt en 
retning for udviklingen af byen frem mod 2025, således at byen kan være klar til de forandringer, der 
kommer på 10 års sigt så som 100.000 nye indbyggere og oftere voldsomme regnskyl. 

I visionen indgår blandt andet at København som landets hovedstad skal spille sammen med andre byer 
i regionen, i Danmark og i verden og invitere til at dele nye idéer og løsninger, så byen kan bidrage til at 
nå FN's bæredygtige udviklingsmål. Byens udfordringen skal blive et aktiv og være et udstillingsvindue 
for omverdenen, som kan fremme eksport af københavnske løsninger og skabe en grøn økonomi. 

3.11 KBH 2025 Klimaplanen  
Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 2009 Københavns Klimaplan, der fastlagde en målsætning 
om, at byen skulle reducere sin CO2-udledning med 20 procent inden 2015. Derudover formulerede 
den en vision om et CO2-neutralt København i 2025. KBH 2025 Klimaplanen er Københavns 
Kommunes plan for, hvordan byen skal blive CO2-neutral i 2025. I kraft af sin størrelse og position som 
landets hovedstad har København mulighed for at dele erfaringer og forsøge at påvirke rammerne både 
nationalt og internationalt. Københavns Kommune vil derfor aktivt arbejde for at påvirke og indgå i 
samarbejder med beslutningstagere på nationalt og internationalt niveau. 

København arrangerer et årligt dialogmøde målrettet at drøfte erfaringer og fremtidige muligheder. 
Denne dialogkonference kan også have et internationalt element for at give mulighed for international 
videndeling. Dialogen kan være med til at understøtte Københavns position som verdens førende 
miljømetropol. 

3.12 Retningslinjer for Megaeventpuljen 
Megaeventpuljen kan medvirke til at finansiere både tiltrækning, udvikling og afvikling af megaevents i 
København og kan udmøntes helt eller delvist til en forvaltning i Københavns Kommune og/eller til 
eksterne eventarrangører. 

3.13 Erhvervs Taskforce  
Med ophæng i Københavns Erhvervsråd blev taskforcen for bedre erhvervsvilkår i København nedsat på 
baggrund af en hensigtserklæring i budgetaftalen for 2018. Taskforcen fik til opgave at gennemgå 
virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge 
konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om budget 2019. En del af 
analysearbejdet omhandlede international infrastruktur, branding og tiltrækning af udenlandske 
investeringer og arbejdskraft.  
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4. Medlemskaber af internationale netværk og organisationer  
 

4.1 Økonomiforvaltningen 
4.1.1 Greater Copenhagen EU Office 

Greater Copenhagen EU Office repræsenterer KU, DTU, CBS, RUC, Region Hovedstaden, Region 
Sjælland og de 46 kommuner i begge regioner i Bruxelles. Kontoret hjælper medlemmerne med at 
søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. 

Medlem af Borgerrepræsentationen Jes Vissing Tiedemann (R) sidder i bestyrelsen for Københavns 
Kommune og betjenes af Kontoret for Vækst og Erhverv. Københavns Kommune bruger EU-kontoret til 
hjælp med funding af projekter samt interessevaretagelse indenfor infrastrukturområdet. Københavns 
Kommune betaler årligt 1,3 mio. for medlemskab af foreningen bag kontoret. 

4.1.2 C40  

C40 er en klimaorganisation primært for megabyer. 94 byer er medlem af organisationen. 
Overborgmesterens medlemskab af C40's styregruppe håndteres af Kontoret for Vækst og Erhverv. 
Overborgmesterens formandskab for Municipal Building Effiency Network håndteres koordineres af 
Københavns Ejendomme & Indkøb. Københavns Kommune er leder af Green Economy & Innovation 
Forum. Indsatsen håndteres af Kontoret for Vækst og Erhverv. Der er ingen betaling for medlemskab af 
C40, men Københavns Kommune betaler 1,13 mio. kr. om året til medfinansiering af C40 kontoret i 
København. 

4.1.3 EUROCITIES  

Bynetværk af 130 byer i Europa baseret i Bruxelles. Samarbejdet omhandler miljø, økonomi, kultur, 
sociale forhold, mobilitet samt urban governance. Daværende overborgmester Frank Jensen var 
formand for EUROCITIES for 2010 til 2012, hvor indsatsen især handlede om at italesætte den grønne 
dagsorden overfor centrale beslutningstagere i EU.  

4.1.4 Nordisk Hovedstadskonference 

Afholdes hvert andet år med deltagelse af politikere fra Borgerrepræsentationen. Indsatsen håndteres 
af Borgerrepræsentationens Sekretariat. 

4.1.5 STRING 

STRING er et regionalt samarbejde der består af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region 
Syddanmark, Region Skåne, Region Halland, Hamburg, Schleswig-Holstein, Malmø Stad, Gøteborg, 

Oslo, Viken kommune. STRING arbejder for at skabe en sammenhængende megaregion fra Hamburg i syd 

til Oslo i nord med særligt fokus på infrastruktur på tværs af landegrænser, herunder Femernforbindelsen 

og flere forbindelser over Øresund (Øresundsmetro og HH-forbindelse). 

Medlem af Borgerrepræsentationen Tommy Petersen er medlem af STRINGs øverste organ Political 

Forum for Københavns Kommune og betjenes af Team Mobilitet i, Økonomiforvaltningen. Københavns 
Kommune betaler årligt 0,5 mio. kr. for medlemskab 

4.1.6 Mayors for Peace 

Københavns Kommune har været medlem siden 2007. Netværket støtter "Programmet til fremme af 
byers solidaritet med henblik på total afskaffelse af atomvåben". Medlemskabet håndteres af 
Borgerrepræsentationens Sekretariat. 

4.1.7 Nordisk arbejdsgiver-/HR-forum 

Netværk for HR- og personalechefer i de nordiske hovedstadskommuner; Oslo, Stockholm, Helsinki, 
Reykjavik og København. Koncernservice (KS) repræsenterer Københavns Kommune i netværket. 
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Netværket mødes traditionelt én gang årligt i cirka 2 dage i august/september med henblik på 
erfaringsudveksling. Værtskabet går på skift. København (ved kontorcheferne for personalejura og 
forhandling og koncern HR i Økonomiforvaltningen) var værter i 2019. 

4.1.8 ServiceNow 

Koncerservice’s strategiske målsætning er at skabe bedre og billigere administration. Som led heri har 
KS implementeret procesunderstøttelsesværktøjet ServiceNow HR til at styrke den digitale 
optimeringsdagsorden. KS har i dag en af Europas mest avancerede ServiceNow HR-værktøj. For at 
styrke effekten og videreudvikle på denne dagsorden, er KS med i et internationalt ServiceNow 
brugerfora, hvor der videndeles og sparres omkring videreudvikling og brug af ServiceNow HR.  
Hermed sikrer KS, at der indhentes og udveksles erfaringer med andre internationale offentlige 
myndigheder og virksomheder samt ServiceNow International med henblik på bedre anvendelse af 
systemet og yderligere optimering. 

ServiceNow har indlemmet Københavns Kommune i deres Now Advocacy Program, som er et 
verdensomspændende netværk, hvor medlemmerne har avancerede ServiceNow løsninger, som er 
fremmest på deres område. Programmet har fokus på erfaringsudveksling mellem organisationer samt 
sparring fra ServiceNow i forhold til nye tiltag. 

Deltagelse i disse fora understøtter ligeledes Københavns Kommunes internationale strategi med at 
profilere København internationalt på et indsatsområde, hvor København er på forkant, og hvor 
udlandet kan lære noget af os. KS er aktiv i at skabe og styrke alliancer med strategiske 
samarbejdspartnere i netværkene, med henblik på at styrke Københavns Kommunes videre optimering 
samt branding.  

4.1.9 Procura+  

Et netværk bestående af Europæiske offentlige myndigheder, der arbejder med at fremme 
bæredygtige og innovative offentlige indkøb. Netværk af europæiske offentlige myndigheder, der 
handler om indkøb af bæredygtig innovation.  CSR-enheden (Bæredygtige Indkøb) i Center for indkøb 
i Københavns Ejendomme og Indkøb deltager i Procura+ netværket. Her deltager Københavns 
Ejendomme & Indkøb i projekter samt sparrer med europæiske byer om diverse indsatsområder. Et 
projekt, som Københavns Ejendomme & Indkøb aktivt deltager i lige nu, hedder ”Nordic Forum for 
Market Dialogue on Fair ICT” og handler blandt andet om at sikre bæredygtigt indkøb af smartphones 
med fokus på hele værdikæden samt socialt samfundsansvar.  
 

4.1.10 Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) 

Københavns Ejendomme & Indkøb indgår i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). DIEH er vært for en 
række internationale projekter i forhold til ansvarlig (global) produktion og handel. DIEH er en 
almennyttig landsdækkende organisation, der gennem samarbejde med forskellige interessentgrupper 
arbejder for at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, 
hensynet til miljø og klima samt bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke 
medlemmernes indsats inden for etisk handel. DIEH bidrager i sit arbejde til udbredelse og efterlevelse 
af internationale principper og retningslinjer for virksomheders samfundsansvar som FN's Verdensmål, 
FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, ISO 26000, OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder og FN Global Compacts 10 principper. CSR-chefen i Københavns 
Kommune, David Salomonsen, sidder p.t. i bestyrelsen for foreningen.  

4.1.11 C40 Municipal Building Efficiency Network 

Siden 2017 har Teknikenheden i Københavns Ejendomme & Indkøb ledet C40 netværket Municipal 
Building Efficiency. Netværket er et teknisk netværk for kommunale ejendomsejere og energikontorer, 
der arbejder med energi i offentlige bygninger. Der er cirka 15 aktive byer i netværket – herunder 
Stockholm, Athen, New York og Paris. Arbejdet i netværket omfatter videndeling og best practice 
deling. 
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4.1.12 MIPIM 

København Kommune har ved overborgmesteren og Økonomiforvaltningen i en årrække deltaget i 
MIPIM, som er verdens største ejendomsmesse. Nogle år har Teknik- og Miljøborgmesteren og Teknik- 
og Miljøforvaltningen også deltaget. Fokus har været på at markedsføre København og københavnske 
løsninger indenfor byggeri og planlægning samt tiltrække udenlandske ejendomsinvesteringer. 
Deltagelsen ved MIPIM i 2020 blev aflyst pga. Corona. 

 

4.2 Kultur- og Fritidsforvaltningen 
4.2.1 De nordiske hovedstæder 

Forvaltningen deltager i nordisk hovedstadssamarbejde dels på idrætsområdet, dels kulturområdet. 
Begge samarbejder tager udgangspunkt i fælles udfordringer med for eksempel demografi, åbne 
institutioner og borgerinddragelse, ligesom hovedstæderne kan hente inspiration til løsninger. 

4.2.2 Nordisk Hovedstadskonference om idræt  

Forvaltningen deltager hvert andet år. 

4.2.3 Biblioteksnetværk 

Københavns biblioteker deltager i internationale bibliotekssamarbejder gennem The International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) og American Library Association (ALA). 
Desuden har Københavns Biblioteker et tæt samarbejde med bibliotekerne i de øvrige nordiske 
hovedstæder ligesom der er etableret bilaterale samarbejder med blandt andet Singapore og 
Columbus, Ohio. Bibliotekerne modtager desuden løbende et stort antal besøgende delegationer fra 
hele verden. I kraft af de danske bibliotekers internationale førerposition på det digitale område 
deltager Københavns biblioteker også løbende i konferencer og arbejdsgrupper på dette område. 

4.2.4 International Cities of Refuge Network (ICORN)  

Netværk af byer og regioner, der beskytter forfattere og kunstnere, der er i risiko for straf for at udtrykke 
sympati med demokratiske værdier og lignende.  

4.2.5 The ISCA Awards  

ISCA er et internationalt netværk for byer, der udvikler og driver sportsfaciliteter. Københavns koncept 
for badezonerne vandt i 2018 i kategorien Open Water Facilities. 

4.2.6 International Council of Museums 

Medlemskab af den internationale museumsforening herunder underafdelingen The International 
Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities (CAMOC), der er en 
sammenslutning af bymuseer over hele verden med årlige konferencer. 

4.2.7 City History Museums and Research Network of Europe  

Netværk for bymuseer.  

4.2.8 European Association of Urban Historys  

Konferencer afholdes hvert andet år. Københavns Museum deltager og bidrager jævnligt til disse 
konferencer, der er en vigtig vidensressource til forskning i byhistorie.   

4.2.9 European Association of Archaelogists' konferencer  

Københavns Museum deltager årligt i den internationale konference for arkæologer ’ European 
Association of Archaelogists'. På den seneste konference præsenterede Københavns Museum det 
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mobile museum ”fortiden fremkaldt”, som formidler arkæologiske udgravningsresultater og forskning i 
fortidsminder, der er forsvundet.   

4.2.10 Europæisk netværk for festivaler og organisationer 

Dansekapellet medvirkede i 2018 til skabelse af Europæisk netværk for festivaler og organisationer, som 
præsenterer hip-hop dansekultur og scenekunst. 

 

4.3 Teknik- og Miljøforvaltningen 
4.3.1 EUROCITIES  

Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i Environment Forum og Mobility Forum samt i en række 
arbejdsgrupper under de to fora (blandt andet WG Waste og Task Force Circular Economy). 

4.3.2 European Green Capital Network 

Et eksklusivt netværk for byer, der har været i finalen til eller har vundet European Green Capital Award. 
Netværket har meget tæt kontakt til Europa Kommissionen. København var initiativtager til netværket 
tilbage i 2014. Netværket har p.t. 31 medlemsbyer. 

4.3.3 C40 netværk 

Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i følgende C40 netværk: Connecting Delta Cities; Urban 
Flooding; Green Economy and Innovation Forum; Municipal Building Efficiency; Bus Rapid Transit; 
Food Systems; Low-Carbon Districts; Transit Oriented Development; Clean Construction; Private 
Building Efficiency, Thriving Cities. 

4.3.4 Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) 

Bynetværk for verdens 22 mest ambitiøse klimabyer med fokus på konkret problemløsning i fællesskab. 
København har haft projekter indenfor forskellige tematiske områder, for eksempel arbejdsmaskiner 
(ikke vejgående maskiner), carbon capture og luftforening. 

4.3.5 ICLEI Resilience 

Globalt netværk for lokale myndigheder for bæredygtighed. Netværket består af mere end 1.750 lokale 
og regionale regeringer, der har forpligtet sig til bæredygtig byudvikling. 

 

4.4 Socialforvaltningen 
4.4.1 Nordisk direktørnetværk 

Forvaltningens administrerende direktør indgår i Nordisk direktørnetværk, som mødes en gang årligt. 
Netværket består af alle større byer/kommuner i Norden. 

4.4.2 Nordisk Storbykonference  

Samarbejde mellem de nordiske storbyer, hvor der hvert andet år afholdes konference om børn og 
unges trivsel. 

 

4.5 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
4.5.1 Nordic Safe Cities  

Netværk af 19 nordiske byer der har til formål at fremme vidensudveksling mellem nordiske byer om 
forebyggelse af ekstremisme og polarisering. 

Borgmesteren deltager i borgmestermøder mellem nordiske borgmestre i regi af samarbejdet. 
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4.5.2 Capital Forum 

Forvaltningens 3. kontor er på vegne af Københavns Kommune medlem af Capital Forum, der er et 
netværk for hovedstæderne i de nordiske lande om integration af flygtninge og indvandrere etableret 
medio 2020. Netværket er forankret hos Nordisk Ministerråd.  

 

4.6 Sundhed- og omsorgsforvaltningen 
4.6.1 Cities Changing Diabetes  

Partnerskab mellem Københavns Kommune, Københavns Universitet, Diabetesforeningen, Steno 
Diabetes Center og Novo Nordisk. Netværket har partnerskaber i 27 byer i hele verden. 

Partnerskabsprogrammet har til formål at bekæmpe den stigende forekomst af diabetes i verdens 
storbyer. Partnerskabet identificerer diabetesudfordringerne i de enkelte byer og understøtter design 
af nye innovationer. 

4.6.2 WHO European Healthy Cities Network 

Netværk, der søger 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 cirka 100 europæiske medlemsbyer og 30 nationale netværk, 
som samler mere end 1.300 byer.  

Netværket har afsæt i The Copenhagen Consensus of Mayors: Healthier and Happier Cities for All og 
FN’s Verdensmål og har grundlæggende det udgangspunkt, at arbejdet skal gå på tværs af byen så 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. 

4.6.3 Nordisk direktørnetværk 

Forvaltningens administrerende direktør indgår i Nordisk direktørnetværk, som mødes en gang årligt. 
Netværket består af direktører på social-, sundheds- og ældreområdet i de større byer/kommuner i 
Norden. 

 

4.7 Børne- og Ungeforvaltningen 
4.7.1 Storbykonference 

Samarbejde mellem de nordiske storbyer i Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark.  

4.7.2 Nordisk Idrætsstævne  

Nordic Capitals´ School Games er et årligt idrætsstævne for skoleelever fra Finland, Island, Sverige, 
Norge og Danmark. Formålet er at styrke forholdet mellem de unge i de nordiske hovedstæder gennem 
sport. Byerne skiftes til at arrangere begivenheden, der afholdes i maj / juni hvert år og samarbejder om 
udvælgelse af idrætsgrene, den praktiske afvikling af stævnerne samt indholdet af den kulturelle del af 
programmet.   

Programmet inkluderer aktiviteter af historiske, kulturelle og sociale værdier ud over 
sportskonkurrencerne.  
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5. Udenlandske samarbejdsbyer 
 

5.1 Økonomiforvaltningen 
5.1.1 Beijing 

Københavns Kommune indgik i 2012 en søsterbyaftale med Beijing om styrkelse af samarbejde mellem 
de to hovedstæder indenfor en række områder.  

Københavns Kommune samarbejder med bystyret i Beijing om klimatilpasning, energieffektivitet i 
bygninger, energi og spildevand, cirkulær økonomi. Økonomiforvaltningen, Teknik- og 
miljøforvaltningen, HOFOR/BIOFOS indgår i arbejdet  

Samarbejdet foregår gennem Udenrigsministeriets program ”Strategisk Sektor Samarbejde”, der også 
finansierer samarbejdet. 

5.1.2 Buenos Aires 

Københavns Kommune samarbejder med Buenos Aires om klimatilpasning, energieffektivitet i 
bygninger, energi og spildevand. Økonomiforvaltningen, Teknik- og miljøforvaltningen, 
HOFOR/BIOFOS indgår i arbejdet. 

Samarbejdet foregår gennem Udenrigsministeriets program Strategisk Sektor Samarbejde, der også 
finansierer samarbejdet 

5.1.3 Hamborg 

Overborgmesteren deltager i Hamborg-Copenhagen Business Forum, der afholdes hvert 2. år i 
henholdsvis København og Hamborg. DI og Dansk-Tysk Handelskammer deltager også. 
Overborgmesteren betjenes af Økonomiforvaltningen. 

5.1.4 Seoul 

Grønt samarbejde via C40; turisme som løftes via turismeorganisationer; kulturel udveksling. 

5.1.5 Bilaterale samarbejdsrelationer 

Københavns Ejendomme & Indkøb har en række bilaterale samarbejdsrelationer indenfor konkrete 
indsatsområder. Eksempelvis er der samarbejder med Oslo Kommune om ID-kort og Arbejdstilsynet i 
Polen. Der er tale om uformel vidensdeling og sparring med Oslo Kommune, der ligesom Københavns 
Kommune arbejder med at bekæmpe social dumping. Der udveksles for eksempel erfaringer om ID-
kort-systemer, som begge kommuner har besluttet af anvende. I forhold til Arbejdstilsynet i Polen har 
Københavns Ejendomme & Indkøb, på baggrund af et fælles møde, fået adgang til at anmode om 
bistand til at verificere løndokumentation fra polske medarbejder, som Københavns Kommunes indsats 
mod social dumping måtte møde i forbindelse med kontrol af Københavns Kommunes leverandørers 
overholdelse af kommunens arbejdsklausuler.    

5.2 Kultur- og Fritidsforvaltningen 
5.2.2 Museer 

Forvaltningen har samarbejdsaftaler med følgende museer:  

Glyptoteket, München (2020-21), Eremitagemuseet, Skt. Petersborg (2020-21), Museumsberg, 
Flensburg (2020), Fondazione Prada, Milano (2021-22), Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
(2023), Gypsotheca e Museo Antonio Canova i Possagno, Italien (løbende), Petit Palais, Paris, Musée 
Rodin, Paris, Fondation Custodia, Paris, Nationalmuseum, Stockholm, The Nasher Sculpture Center, 
Dallas. 



 

15 
 

 

5.3 Sundhed- og Omsorgsforvaltningen 
5.3.1 Beijing  

Forvaltningen har en samarbejdsaftale med Beijing på sundhedsområdet. Samarbejdsaftalen er en 
underaftale til søsterbyaftalen mellem Københavns Kommune og bystyret i Beijing.   
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6. Igangværende internationale projekter 
 

6.1 Økonomiforvaltningen 
6.1.1 Øresundsmetro  

Projektet undersøger, hvordan en Øresundsmetro mellem København og Malmø kan binde Greater 
Copenhagen-regionen trafikalt bedre sammen. Projektet er forankret i Økonomiforvaltningen, Team 
Mobilitet under Center for Byudvikling. Projektet er finansieret af EU-programmet Interreg. 

Finansieringen herfra udløber 31. marts 2021.  

6.1.2 Træbyggeri 

Byggeri København afholder over en toårig periode (indtil august 2023) tre workshops med 
international deltagelse under navnet Build in Wood i samarbejde med London, Trondheim, Brasov, 
Innsbruck og Trento. 

Workshopsene handler om at udvide brugen af træ i byggeri med primært fokus på etagebyggeri på 
fire eller flere etager. Projektet har klimaforandringerne som agenda og vil forsøge at kortlægge de 
gode historier (best practice) både politisk/lovgivningsmæssigt, praktisk i byggeriet og i forbindelse 
med samarbejde i værdikæden. Teknologisk Institut finansierer al deltagelse i projektet gennem midler 
fra EU-programmet Horizon 2020. 

6.1.3 Nordisk Ministerråd   

Københavns Ejendomme & Indkøb indgår i et projekt om bæredygtige indkøb som Nordisk Ministerråd 
står bag, hvor de i samarbejde med 18 nordiske byer og offentlige organisationer arbejder på at udvikle 
muligheder for emissionsfri varelevering. I løbet af i år har Københavns Ejendomme & Indkøb afholdt 
en digital markedsdialog, hvor leverandører har budt ind med svar og løsninger for emissionsfri 
transport af varer. På nuværende tidspunkt er et Joint Statement fra projektet under udvikling, og 
involvering af markedet i det videre arbejde er fortsat i gang.  

6.1.4 EERAdata 

Københavns Ejendomme og Indkøb (Teknik enheden i Center for Vedligehold Energi og Teknik) har 
gennem cirka et år været en del af Horizon 2020 projektet ’Data-driven decision-support to increase 
energy efficiency through renovation in European building stock’ (EERAdata). Projektet er organiseret 
under Horizon programmet ‘Building A Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean And 
Efficient Energi’. 

EERAdata projektet vil udvikle og teste et beslutningsværktøj til at hjælpe lokale 
ejendomsadministratorer til at vurdere og prioritere energieffektive tiltag som en del af planlægningen 
i forhold til renovering og byggeri af ejendomme.      

Følgende er involveret i projektet: Tekniske Universitet i München, Danmarks Tekniske Universitet, 
HABITEC (Spansk organisation for arkitekter og konstruktører), KSSENA (Energiselskab bestående af 
tre slovenske kommuner), Velenje Kommune (Slovenien), Agencia Andaluza De La Energia 
(Andalusisk Energimyndighed).  

6.1.5 AI4Cities 

Københavns Ejendomme og Indkøb, Teknikenheden i Vedligehold Energi og Teknik, deltager i EU-
projektet AI4CITIES i samarbejde med Copenhagen Solutions Lab i Teknik- og Miljøforvaltningen. 
Projektets formål er at designe en række overordnede udviklingsområder inden for energirigtig drift og 
få virksomheder til at komme med bud på disse områder. Projektet bliver ledet af Forum Virium 
Helsinki. De aktive partnere er: Teknikenheden i KEID, Copenhagen Solutions Lab, Forum Virium 
Helsinki, Stavanger, Amsterdam, Paris, Tallin. 
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6.2 Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 

6.2.1 Den 11. brugerrejse 

Nationalt projekt med fokus på den digitale brugerrejse for internationale borgere på vej og i Danmark. 
9 myndigheder deltager i arbejdet og Kultur- og Fritidsforvaltningen er tovholder.  

Rejsen indgår som den 11. brugerrejse under Digitaliseringspagten og har til hensigt at skabe en bedre 
sammenhæng mellem de mange webplatforme internationale borgere møder, når de kommer til 
Danmark for at arbejde eller studerende. Det består af et Introduktionsforløb og e-læringsværktøjer 
samt to velkomstreceptioner til nye borgere og virksomheder. Desuden udvikles en digital 
indrejseløsning mellem relevante myndigheder på indrejseområdet under International Citizen 
Service. Målet er at sikre en mere smidig indrejseproces, hvor borgerne kun skal indtaste deres 
personlige oplysninger en gang, fremfor flere gange som det sker i dag.  

6.2.2 TalenTDK 

Nationalt projekt (2019-2022) med fokus på at tiltrække, modtage og fastholdelse international 
arbejdskraft. Copenhagen Capacity er lead på projektet, der er finansieret af EU Socialfondsmidler. 
KFF samarbejder med Aarhus og Aalborg Kommune ift. introduktionsforløb for nye borgere 
indenfor fx bolig, skat, arbejde, fritid samt afholdelse af velkomstdage på tværs af landet. 
Derudover arbejdes der på at forbedre den digitale brugerrejse for nye borgere.  

6.2.3 VIA projekt – Vækst via International Arbejdskraft.  
Copenhagen Capacity er lead på projekt, der skal styrke tiltrækning og fastholdelse af international 
arbejdskraft i Region Sjælland. KFF er sammen med Kalundborg Kommune partner på 
introduktionsforløb til nye borgere. (2018-2020) 

6.2.4 Centrinno 

Projekt med støtte fra EU-programmet Horizon 2020 der løber fra september 2020 til februar 2024: 
Formålet er at udvikle metoder til mere bæredygtig byudvikling i København med fokus på nybyggeri, 
kreative miljøer og småindustri. Konkrete aktiviteter i området omkring Rentemestervej. 

6.2.5 Internationale sportsevents 

Bidrag til afholdelse af internationale sportsevents, for eksempel VM Kano/Kajak Sprint, Sail GP, VM 
Banecykling, VM Badminton. 

6.2.6 Lyden af Hovedstaden 

Erfaringsudveksling med forskere i Oslo og Maastricht. Norske, engelske og belgiske lyd- og 
dialektforskere i projektets Advisory Board. 

6.2.7 Urbaniseringens Møder og Mennesker 

Samarbejdspartnere er blandt andet svenske arkæologer og museumsfolk knyttet til Nya Lödöse-
projektet, som er en stor byudgravning i Göteborg. 

6.2.8 FORMAS  

Stadsarkivet og Københavns Museum er med i følgegruppen for FORMAS, der er et projekt om 
fodgængere med deltagelse af svenske og danske forskere og byplanlæggere. 

6.2.9 Fachberecih Kultur und Bildung 4.491  

Samarbejde med– Archäeologie und Denkmalpflege, Abteilung Archäeologie. 

6.2.10 Samarbejde med Elizabethtown College, Pennsylvania, USA.  
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Arkæologi. Videnskabeligt samarbejde med en af verdens førende osteologiske forskningsinstitutioner 
til bestemmelse af knoglers alder. 

6.2.10 Thorvaldsens Museum 

Cirka hver andet år planlægges der en stor, international udstilling, som skal sætte museet (og 
København) på det kulturelle land- og verdenskort og styrke fortællingen om 
Thorvaldsen/museet/København nationalt og internationalt 

6.2.11 Nikolaj Kunsthal 

I Nikolaj Kunsthal er der tradition for at arbejde internationalt for at højne den faglige kvalitet i 
udstillingerne. Dette indebærer netværksskabelse og inspiration på kunstscenen via rejser, møder og 
udstillinger. Kunsthallen viser jævnligt internationale kunstnere. Nikolaj samarbejder ofte med 
kunsthaller og museer i de øvrige nordiske lande omkring udstillinger – for eksempel viste vi 
videoudstillingen ”Video Video” i samarbejde med Nordens Hus på Færøerne. 

De sidste ti år har Nikolaj Kunsthal arrangeret et internationalt open call for videokunstnere, hvor 
kunsthallen hvert år har modtaget værker fra en række forskellige lande, blandt andet Kina, Irak, Østrig, 
Sverige og Portugal.  

Kunsthallen har tæt samarbejde med kunstnere og kuratorer fra blandt andet USA, Sydafrika, Canada 
og Tyskland.  

Stort internationalt samarbejde i forbindelse med udstillingen ” Leonard Cohen – a Crack in 
Everything”.  

6.2.12 Stadsarkivet 

Andre lande og byer har været på inspirationsbesøg hos Stadsarkivet, særligt for at høre om Netværket 
Elektronisk Arkivering (NEA) samarbejdet (Grønland, Færøerne, Malmø, som de mest relevante, men 
også mange besøg fra blandt andet USA og Kina), men også om vores arbejde med frivillige. 

Reykjavik Stadsarkiv har meldt sig ind i NEA, som Københavns Stadsarkiv udbyder.  

6.2.13 EU-projektet CREMA 

CREative MAking for Lifelong Learning – 3-årigt ERASMUS+ project (2019–2022). 

6.2.14 Dansekapellet  

Samarbejde med Hamborg Hip hop Akademi om talentudvikling og udveksling.  

Samarbejde med Israelske koreografer og dansere.  

Samarbejde med festivalerne Summer Dance Forever (NL), Breakin’Convention (UK), Karavel og 
Kalypso (F) med udgangspunkt i Dansekapellets egen festival SUBURBAN DANCE FESTIVAL og med 
udveksling og netværksskabelse blandt unge dansere som formål. 

6.2.15 Kultur S 

Med afsæt i strategien i Velkomstalliancen og i samarbejde med foreningen Sharing Denmark 
arrangerer Kultur S en række arrangementer. De har til formål at oversætte og formidle de kulturelle 
fænomener som udenlandske borgere møder, når de bosætter sig i Danmark. Tidligere har emner 
såsom ’danske mad- og spisevaner, det danske sprog, danske traditioner, tillid og Danmark?’ været 
behandlet. Kultur S arbejder derudover også for, at udenlandske borgere kan etablere personlige 
netværk. Arrangementerne gennemføres på udvalgte kulturinstitutioner. 

6.2.16 Family Club 
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Ørestad og Østerbro Biblioteker gennemfører et format kaldet Family Club. Tilbuddet henvender sig til 
herboende internationale familier og foregår på engelsk. Frivillige tager initiativ til aktiviteter for og med 
familier. Der gennemføres 5-10 årlige arrangementer i Ørestad Bibliotek.  Der er gennemført workshops 
om arkitektur og handicraft med udgangspunkt i årstidernes fester og traditioner, for eksempel jul og 
påske. 

6.3 Teknik og Miljøforvaltningen  
6.3.1 Grønne Byløsninger  

Samarbejde med udenlandske byer om klima og klimatilpasning sammen med virksomheder og 
organisationer som blandt andet C40, Dansk Industri og Udenrigsministeriet. Samarbejde håndteres i 
det internationale team i Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion (PARC). Der er tre 
samarbejdsaftaler med henholdsvis New York, Washington DC. og Boston/Cambridge. Gennem 
programmet deltager Københavns Kommune i C40 projektet Water Safe Cities finansieret af Grundfos, 
programmet omfatter research, et ny netværk samt konkret teknisk assistance til udvalgte C40 byer. 

6.3.2 Copenhagen Solutions Lab 

CSL har et antal internationale projekter herunder H2020 projektet AI4Cities, som handler om hvordan 
kunstig intelligens kan bruges til at nå byers klimamålsætninger. 

6.3.3 NAIAD 

Projektet ’Nature Insurance value: Assessment and Demonstration’ (NAIAD) gik ud på at demonstrere 
forsikringsværdien af naturbaserede løsninger, der kan modvirke påvirkningerne fra klimaændringer. 
Københavns Kommune deltog som demonstrationsområde og havde primært fokus på påvirkninger fra 
et stigende grundvandsspejl og de skader og udgifter, som det kan påføre borgere og 
forsikringsselskaber (afsluttet her d. 31. juli 2020).   

6.3.4 ATELIER  

Internationalt EU-projekt med Amsterdam, Bilbao, Bratislava, Budapest, Krakow, Matosinhos og Riga, 
der forløber november 2019 til oktober 2024.  

Temaet er positive energidistrikter i byen. Ambitionen er at stimulere transformationen til positive 
energidistrikter i den urbane byudvikling. Antagelsen er, at silotænkning/fragmenteret planlægning er 
en barriere for en holistisk tilgang til den grønne omstilling, og at interessenter med fordel kan 
inddrages for at nå det ønskede energimål hurtigt og effektivt. Tunnelfabrikken og Levantkajen i 
Nordhavn indgår som case, og der bygges videre på arbejde og erfaringer fra EnergiLab Nordhavn. De 
vigtigste leverancer i projektet er: 

• En Smart City Vision 2050 + etablering af en Smart City Planning Group 
• Etablere et innovations-atelier med by, virksomheder, borgere, vidensinstitutioner 
• Udvikle et procesformat for samskabelse og samarbejde, der kan genbruges i forbindelse med 

andre dele af byen 

Forventet bidrag fra EU til Københavns Kommune udgør 4.971.000 kr. (665.462,5 EUR) over projektets 
5 år.  

6.3.5 Øresundsvandsamarbejdet (ØSV) 

Et samarbejde mellem danske og svenske offentlige myndigheder, der dækker oplandet til Øresund. 
Formålet er at udvikle et bæredygtigt Øresund samt at bevare Øresunds unikke livsmiljøer for 
fremtiden. 

6.3.6 Climate-KIC EZEMCONS  

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden 2019 deltaget i tværbysamarbejdet ’Ecosystems for Zero 
Emission Machinery and Construction Sites’ (EZEMCONS), hvor også Oslo, Helsinki, Amsterdam, 
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Budapest, Tronheim og Lissabon deltager. Projektet er støttet af Climate-KIC, EU´s Big Buyers netværk 
og ICLEI. Formålet er at samarbejde for nuludslip i bygge- og anlægsprojekter, hvilket både sker 
gennem videndeling, fælles udmeldinger til markedet om efterspørgsel efter disse løsninger og 
udvikling af markedsdialog guidelines. Projektet forventes afsluttet I 2021. 

Samarbejde om EU-projekter med blandt andet Hamborg, Helsinki, Riga, München, Milano, Barcelona, 
Lissabon, Genoa, Greater London. For eksempel Force og Circuit.  
 

6.3.7 UNESCO.UIA World Capital of Architecture 2023 

Teknik- og Miljøforvaltningen har projektledelsen på markering og fejring af titlen World Capital of 
Architecture i 2023. Året er finansieret fra Københavns Kommunes Megaeventpulje med 6,5 mio. kr.  

 

6.4 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  
6.4.1 Københavns Erhvervshus  

Københavns Erhvervshus tilbyder fire forskellige kurser til internationale borgere, som søger 
beskæftigelse i København: 

• Greater Copenhagen Career Program (Dimittender)  
• Copenhagen Career Program (medfølgende ægtefæller)  
• Head Start (nyligt startede studerende)  
• First Job Copenhagen (jobsøgningskursus for ledige, internationale borgere med minimum en 

bachelorgrad).  

Indsatserne er finansieret af budgetmidler fra Københavns Kommune. 

 

6.5 Børn- og Ungeforvaltningen  
6.5.1 Skoleledelsesuddannelse i samarbejde med Handelshøyskolen BI, Oslo 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammen med Aalborg Kommune og støttet af A.P. Møller 
Fonden indgået et samarbejde med Handelshøyskolen BI fra Oslo. Vi har udviklet en uddannelse, som 
23 af Københavns skoleledelser deltager på. Uddannelsen blev igangsat i 2018 og løber til primo 2021. 

 

Formålet med uddannelsen er at styrke ledelsernes evne til at analysere egen skole og derfra sætte mål 
og udvikle tiltag, der styrker elevernes læring og udvikling. Skoleledelserne deltager som samlede 
ledelser fra hver skole, da de i fællesskab skal udvikle kvaliteten på skolerne. 

 

6.6 Projekter på tværs af forvaltninger 
6.6.1 Tour de France 2022 

Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er involveret i afholdelsen af Tour de France Grand 
Depart i København.   

6.6.2 EURO2021 

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er involveret.   
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7. Hjemtag af ekstern finansiering til internationale projekter 
 

7.1 Økonomiforvaltningen 
Der er gennem Udenrigsministeriets program for Strategisk Sektor Samarbejde samlet hjemtaget cirka 
20 mio. kr. over 4 år til samarbejdet med Beijing og Buenos Aires indenfor byudvikling.  

 

7.2 Kultur- og Fritidsforvaltningen 
For VIB er der hjemtaget i alt cirka 3,2 mio. kr. Gennem CREMA cirka 350.000 kr. 

 

7.3 Teknik- og Miljøforvaltningen 
I perioden september 2011 til august 2020 har Teknik- og Miljøforvaltningen deltaget i 20 projekter der 
har modtaget midler fra EU’s forskningsstøtteprogram FP7 (det 7. rammeprogram) og Horizon 2020 
(det 8. rammeprogram). Forvaltningen har både deltaget som koordinator og som konsortiepartner og 
samlet hjemtaget cirka 70 mio. kr.  

For at Københavns Kommune kan modtage støttemidler fra EU’s støtteprogrammer, er det en 
forudsætning, at kommunen har udpeget en delegeret juridisk repræsentant, Leagally Appointed 
Representative (LEAR), over for EU Kommissionen. I Københavns Kommune varetager Teknik- og 
Miljøforvaltningen LEAR funktionen, og varetager driften af Københavns Kommunes registrering i 
portalen ”Funding & Tenders” (F&T), hvor blandt andet Horizon 2020 projekter administreres.  

 

7.4 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  
Copenhagen Career program er medfinansieret af regionale udviklingsmidler fra Region Hovedstaden 
på 0,725 mio.kr, som udløber ved udgangen af 2020. 
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8. Besøg af udenlandske delegationer 
 

8.1 Økonomiforvaltningen 
Borgerrepræsentationen fungerer som hovedindgang for internationale henvendelser og varetager 
besøg af udenlandske delegationer til Rådhuset. 

 

8.2 Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Delegationsbesøg i International House håndteres efter fast procedure i samarbejde med partnerne i 
huset. Andre besøg håndteres ad hoc. 

 

8.3 Teknik- og Miljøforvaltningen  
Meet Copenhagen City er Teknik- og Miljøforvaltningens internationale delegationshåndtering, som 
samarbejde med BLOXHUB screener, planlægger og afholder delegationsbesøg med inddragelse af 
faglige, politiske og virksomhedsrelaterede partnere. I 2019 blev der behandlet 412 
delegationshenvendelser til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

8.4 Socialforvaltningen 
Ledelsessekretariatet håndterer modtagelse af udenlandske delegationer i samarbejde med relevante 
driftsenheder. 

 

8.5 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
Forespørgsel om besøg fra udlandet godkendes hos relevant kontorchef i Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen. Akademisk medarbejder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen står 
for forberedelserne, og det aftales fra sag til sag, hvilket niveau i Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen er repræsenteret på. Tid, sted og ønsker til indhold aftales med 
kontaktpersonen for delegationen. Der udarbejdes præsentationer om de emner, delegationen er 
interesseret i. 

Besøgene foregår ofte på Jobcenter København med en kort rundtur og senere PowerPoint-
præsentation og mulighed for at stille spørgsmål. Besøget varer typisk halvanden time. 

 

8.6 Børne- og Ungeforvaltningen 
Ledelsessekretariatet visiterer internationale henvendelser. Forvaltningen modtager en del (28 i 2018) 
internationale henvendelser om besøg i forvaltningen/områderne. Det er ikke muligt at imødekomme 
alle ønsker. Forvaltningen prioriterer offentlige myndigheder. 

 

8.7 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Ledelsessekretariatet (Center for Ledelse og Kommunikation) fungerer som hovedindgang for 
internationale henvendelser og varetager besøg af udenlandske delegationer i samarbejde med 
relevante fagcentre og driftsenheder. 
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9. De politiske udvalg  
De politiske udvalgs behandling af sager på det internationale område. 

 

9.1 Økonomiudvalget 
Udvalget drøfter sager med internationalt indhold på cirka hvert 6. møde. 

 

9.2 Kultur- og Fritidsudvalget 
Drøftelse af internationale sager sker primært i forbindelse med budgetforhandlinger og 
overførselssagen, det vil sige to gange årligt. Derudover kan der være løbende sager, både til Kultur-og 
Fritidsudvalget og direktion. 

 

9.3 Teknik- og Miljøudvalget 
Teknik-og Miljøudvalget godkender indtægtsbevillinger til internationale projekter. 

 

9.4 Socialudvalget 
Udvalget drøfter sjældent sager med internationalt indhold. 

 

9.5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Udvalget drøfter sjældent sager med internationalt indhold. 

 

9.6 Børne- og Ungeudvalget  
Børne- og Ungeudvalget drøfter alene internationale sager i forbindelse med planlægning, afholdelse 
og opfølgning på udvalgets studieture, det vil sige på cirka fire udvalgsmøder i en valgperiode - under 
sædvanlige omstændigheder. 

 

9.7 Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Udvalget drøfter sjældent sager med internationalt indhold. 


