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Overblik over bemærkninger og ændringer til strategien 
 

Udvalg Forslag/ændring/bemærkninger  Ændring 

 

Beskæftigelses-  

og Integrationsud-

valget 

 

Beskæftigelses- og integrationsudvalget 

kan støtte op om den fælles retning for 

det internationale arbejde i Københavns 

Kommune, som det er beskrevet i den 

nye internationale strategi med to be-

mærkninger: 

 

 

 

 

1) Udvalget ønsker, at der i indlednin-

gen indsættes et kort afsnit om, hvordan 

coronakrisen påvirker det internationale 

arbejde, og at strategien er udfærdiget, 

før alle konsekvenser af coronakrisen for 

Københavns Kommune er kendte.  

 

ØKF bemærker: 

 

Det er endnu for tidligt at sige 

noget endeligt om konsekven-

serne af det internationale ar-

bejde som følge af coronakri-

sen. Dette er tilføjet i den poli-

tiske indstilling. 
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2) For at gøre strategien mere anven-

delsesorienteret forslår Beskæftigelses- 

og Integrationsudvalget, at princip-

perne for det internationale samarbejde 

flyttes frem i strategien. 
 

ØKF har indsat de to centrale 

principper i begyndelsen af 

strategien. Resterende prin-

cipper, som er af mere praktisk 

karakter, er bibeholdt i strate-

giens slutning. 

 

Side 3: 

 

Denne strategi sætter retnin-

gen for Københavns Kommu-

nes internationale arbejde, og 

skal være med til at indfri am-

bitionen om en bæredygtig og 

menneskelig storby også efter 

COVID19-pandemien.  

 

Det internationale arbejde ta-

ger udgangspunkt i byens ud-

fordringer og er et middel til at 

opnå faglige og politiske mål. 

København vil opsøge og for-

trinsvis prioritere internationalt 

samarbejde, som har til sigte 

at skabe bæredygtige, leve-

dygtige byer, der bidrager po-

sitivt til den globale indsats 

mod klimakrisen. 

 

Strategien baserer sig på bran-

ding, vidensindhentning, ind-

flydelse og samarbejde samt 

en række konkrete principper 

for kommunens internationale 

arbejde, der præsenteres sidst 

i strategien. 

 

(Tilføjelse understreget) 

Kultur- og Fritids-

udvalget 

Den internationale strategi indeholder 

mange gode pejlemærker for Køben-

havns Kommunes internationale ar-

bejde. Positivt at med fokus på sam-

tænkning og samarbejde om fælles løs-

ninger mellem byer, virksomheder, vi-

densinstitutioner og internationale or-

ganisationer. 
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I forhold til at lade sig inspirere af an-

dres gode løsninger, bør det fremgå 

endnu tydeligere, at København også 

ønsker at drage erfaringer og få inspira-

tion fra internationalt arbejde. 

 

 

Side 4: 

 

København vil være lyttende 

og opsøgende for at forstå og 

blive inspireret af internatio-

nale megatrends, strømninger 

og nyeste viden. Det er nød-

vendigt for at løse byens aktu-

elle udfordringer og være på 

forkant med fremtiden.  

 

 

(Tilføjelse understreget) 

 

 

 

I boksen om WHO European Healthy Ci-

ties Network tilføjes Verdensby i bevæ-

gelse.  

 

 

 

Side 6: 

 

Københavns deltagelse i net-

værket ligger i naturlig forlæn-

gelse af kommunens politikker, 

herunder Kommuneplanstra-

tegien og målet om en grøn, 

sund og bæredygtig by, arbej-

det med Sundhedspolitikken 

”Nyd livet – Københavner” 
samt "Verdensby i bevægelse" 

som Københavns Kommune 

har indgået med DIF/DGI. 

 

(Tilføjelse understreget) 

 

Teknik-og Miljøud-

valget 

Teknik- og Miljøudvalget kan støtte op 

om den fælles retning for det internatio-

nale arbejde i Københavns 

Kommune som beskrives i den nye in-

ternationale strategi. Herudover har ud-

valget ikke bemærkninger til strategien. 

 

(Ingen forslag til ændringer) 

 

Socialudvalget Det er vigtigt, at den internationale stra-

tegi også fremadrettet giver mulighed 

for at København skal kunne lære af an-

dre byer og lande, fx via studieture, net-

værk eller uformelle samarbejdsrelatio-

ner. 
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Det er vigtigt, at også resten af verden 

kan blive inspireret af København. 

Denne vekselvirkning kan med fordel 

fremgå tydeligere i strategien og ikke 

kun i afsnittet om delegationsbesøg på 

sidste side. 

 

 
 

Side 4: 

 

København vil være i front, når 

det gælder om at sætte lys på 

byernes udfordringer og aktivt 

dele indsigt og egne erfaringer 

med udvikling og implemen-

tering af danske løsninger. 

 

(Tilføjelse understreget) 
 

Børne-og Ungdoms-

udvalget 

Udvalget er enig i, at det er vigtigt at Kø-

benhavn fortsat orienterer sig mod ud-

ladet og lader sig inspirere af andre 

lande og byer. 

 

 

(Ingen forslag til ændringer) 

 

Sundhed og Om-

sorgsudvalget 

Udvalget finder det positivt, at strate-

gien udstikker den overordnede ramme 

og retning for kommunens internatio-

nale indsats, men samtidig efterlader 

rum til at hver forvaltning kan udarbejde 

egne internationale agendaer og fokus-

områder.   

 

(Ingen forslag til ændringer) 
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Samlede høringssvar 

 

Beskæftigelses- 

og Integrations-

udvalget 

 

Beskæftigelses- og integrationsudvalget kan støtte op om den 

fælles retning for det internationale arbejde i Københavns Kom-

mune, som det er beskrevet i den nye internationale strategi med 

to bemærkninger: 

• Udvalget ønsker, at der i indledningen indsættes et kort afsnit 

om, hvordan coronakrisen påvirker det internationale arbejde, 

og at strategien er udfærdiget, før alle konsekvenser af coro-

nakrisen for Københavns Kommune er kendte. 

• For at gøre strategien mere anvendelsesorienteret forslår Be-

skæftigelses- og Integrationsudvalget, at principperne for det 

internationale samarbejde flyttes frem i strategien. 

 

Herudover har udvalget ikke bemærkninger til strategien. 

 

Kultur- og Fri-

tidsudvalget 

Den internationale strategi indeholder mange gode pejlemærker 

for Københavns Kommunes internationale arbejde. Det er godt, 

at der er særligt fokus på klima og bæredygtighed, samt at Kø-

benhavn vil arbejde for at tiltrække internationale investeringer 

og videnstunge virksomheder, som igen medvirker til at tiltrække 

internationale talenter, herunder studerende, der kan styrke be-

skæftigelsen, den grønne omstilling og generel vækst til gavn for 

København og Danmark som helhed. Det er desuden positivt, at 

der er fokus på samtænkning og samarbejde om fælles løsninger 

mellem byer, virksomheder, vidensinstitutioner og internationale 

organisationer. Det er der allerede en god og lang tradition for in-

den for biblioteksområdet. 

 

I forhold til at lade sig inspirere af andres gode løsninger, bør det 

fremgå endnu tydeligere, at København også ønsker at drage er-

faringer og få inspiration fra internationalt arbejde. 

 

På side 7 står der, at ”København arbejder 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.” Det bemærkes, at det af 
kriterierne for Megaeventpuljen fremgår, at der er tale om begi-

venheder, der har ”… potentiale til at skabe positive og blivende 
effekter i relation til både hovedstadens kultur-, fritids- og for-

eningsliv og vækst og erhvervsudvikling, inkl. turismeøkonomisk 

omsætning.” Formuleringerne er ikke modstridende, men det 
skal anbefales, at der ikke udmeldes flere 

fortolkninger om emnet. 
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Den 22. april 2021 behandler Borgerrepræsentationen aftalen 

’Verdensby i bevægelse’ (forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 

17. marts). Aftalen skal gøre København til verdens mest aktive 

storby. Den kunne med fordel tilføjes i boksen på side 6 om WHO 

European Healthy Cities Network, hvor der i slutningen nævnes 

eksempler på politikker, som netværket arbejder i overensstem-

melse med - Kommuneplanstrategien og målet om grøn, sund 

og bæredygtig by samt Sundhedspolitikken ’Nyd livet – Køben-

havn’. 
 

Teknik- og Mil-

jøudvalget 

Teknik- og Miljøudvalget kan støtte op om den fælles retning for 

det internationale arbejde i Københavns Kommune som beskri-

ves i den nye internationale strategi. Herudover har udvalget ikke 

bemærkninger til strategien. 

 

 

 



     
Socialborgmesteren  
   

 

   

      

  
Socialudvalgets høringssvar vedr. international strategi 

 

Kære Økonomiforvaltning 

 

På vegne af Socialudvalget kvitterer jeg for et godt arbejde med udarbej-

delsen af International strategi for Københavns Kommune. Det er sær-

ligt positivt, at strategien er tænkt sammen med handlingsplanen for FNs 

verdensmål.  

 

Det er vigtigt, at København er åben og orienteret mod resten af verden 

ift. nye, smartere løsning og indsatser til gavn for både borgere, organi-

sationer og virksomheder – så byen i videst muligt omfang er på forkant.  

 

Socialforvaltningen indgår ikke i mange formelle internationale samar-

bejder, men de fora, som forvaltningen eller Socialudvalget deltager i, er 

vigtige for arbejdet på specifikke socialfaglige områder. Det gælder bl.a. 

Nordisk Storbykonference om udsatte børn og unges trivsel, hvor politi-

kere og praktikere fra hele Norden mødes og deler erfaringer.  

 

Vi er glade for at læse, at København også fremadrettet skal lære af og 

lade sig inspirere af andre byer og lande, så vi fremadrettet kan løse by-

ens kort- og langsigtede udfordringer.  

 

I Socialudvalget var vi i 2019 på studietur til Helsinki og Stockholm. Her 

blev vi bl.a. inspireret til arbejdet med helhedsorienterede indsatser og 

housing first, som begge er væsentlige elementer i Socialforvaltningens 

arbejde med hjemløse københavnere.  

 

Det er vigtigt, at den internationale strategi også fremadrettet giver mu-

lighed for at København skal kunne lære af andre byer og lande, fx via 

studieture, netværk eller uformelle samarbejdsrelationer.  

 

København er en særlig by, som arbejder med særlige problemstillinger. 

Fx er andelen af hjemløse i København og hovedstadsområdet meget 

større end resten af landet.  

De særlige problemstillinger giver anledning til omstillinger og nye løs-

ninger. På den måde er København landets drivkraft på en lang række 

områder, og Socialudvalget er enige i, at København skal dele viden til 

gavn for alle aktører.  
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Men det er ikke kun resten af landet, der kan lære af indsatser i Køben-

havn.  

 

I de senere år har delegationer fra Finland, Rusland og Vietnam besøgt 

Socialforvaltningen for at søge inspiration til det sociale arbejde i deres 

hjemlande.  

 

Det er vigtigt, at også resten af verden kan blive inspireret af København. 

Denne vekselvirkning kan med fordel kan fremgå tydeligere i strategien 

og ikke kun i afsnittet om delegationsbesøg på sidste side.  

 

 

Venlig hilsen 

Mia Nyegaard 
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