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Forord og highlights 
 

Internationaliseringssurvey 2022 er det andet survey i en række af årligt tilbagevende analyser af 

omfanget, indholdet og resultaterne af danske byer og kommuners internationalisering. 

 

Survey 2021 kan tilgås her: 

https://static-

curis.ku.dk/portal/files/257364910/Danske_byers_internationalisering_Marcussen_final_25.02.21

.pdf 

 

Internationaliseringsbegrebet som det udfoldes i denne undersøgelse indeholder flere 

dimensioner af interesser. For det første retter vi vores opmærksomhed mod alle de aktiviteter 

kommunen engagerer sig i, der har én eller anden form for grænseoverskridende dimension. 

Allerede her inkluderer vi ganske mange aktiviteter. Nogle kommuner interagerer direkte med 

parter i de internationale omgivelser. Det sker eksempelvis via bynetværk, 

myndighedssamarbejder, venskabsbyaftaler, projektpartnerskaber etc. Samtidig er der også en 

række indirekte internationale relationer, der har vores interesser. Det kan være en kommunes 

kontinuerlige kontakt med et regionalt EU-kontor, kontakten til det danske Udenrigsministerium 

og Erhvervsstyrelsen eller kontakten med danske aktører som eksempelvis Kommunernes 

Landsforening, der i nogle sammenhænge opfattes som repræsentanter for kommunerne på den 

internationale arena. Forhold der ikke indgår i analysen er det lokale erhvervslivs egen 

internationalisering i form eksportfremstød, tiltrækning af international arbejdskraft etc. Denne 

del inkluderes kun, hvis de lokale myndigheder på den ene eller den anden måde er involveret i 

processerne – hvilket de ofte er. 

 

For det andet betyder vores interesse for de danske byer og kommuners internationalisering, at vi 

også retter vores opmærksomhed mod de organisatoriske, relationelle og kulturelle forandringer, 

der finder sted i kommunen som et resultat af kommunens internationale arbejde. Vi er for 

eksempel interesseret i, hvad kommunerne lærer af arbejdet med at søge og gennemføre EU-

projekter. Vi er også interesseret i, hvem der i kommunen varetager det internationale arbejde, 

hvor dette arbejde er organisatorisk forankret, hvordan det er koordineret, hvor den politiske 

styring på dette område finder sted, og hvordan det finansieres. Også de forhold, der tilskynder 

henholdsvis bremser kommunens internationalisering er centrale for projektet. Interessant er det 

endvidere at undersøge, hvorvidt der i de internationaliserede kommuner opbygges særlige 

kompetencer, eller et internationalt mindset. Endelig har vi en interesse for, hvilken status det 

internationale arbejde har i kommunerne, hvordan det brander kommunen og hvordan det 

modtages i de lokale medier. 

 

Når vi taler om de danske byer og kommuners internationalisering har vi således at gøre med en 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/257364910/Danske_byers_internationalisering_Marcussen_final_25.02.21.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/257364910/Danske_byers_internationalisering_Marcussen_final_25.02.21.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/257364910/Danske_byers_internationalisering_Marcussen_final_25.02.21.pdf
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ganske bred dagsorden, der som fundament bunder i en interesse for organisatorisk ledelse og 

forandring. 

 

Hvor Internationaliseringssurvey 2021 søgte at give et generelt overblik over omfanget og 

indholdet af de danske byer og kommuners internationalisering, forsøger 

Internationaliseringssurvey 2022 af udpege en – ikke udtømmende - række aspekter af de danske 

byer og kommuners internationalisering, hvor vi mangler empirisk viden. 

 

Boks 0.1.: Hovedkonklusioner 

 

1. Kommunernes arbejde med internationale forhold synes i stor udstrækning at være 

decentralt organiseret. Det betyder alt andet lige, at den fagligt mest kompetente 

medarbejder i kommunen beskæftiger sig med internationaliseringen. Men ofte betyder 

det også, at der i mange kommuner ikke er nogen, der har det samlede overblik over og 

indsigt i omfanget, indholdet og resultaterne af det internationale arbejde. 

2. Nogle danske kommuner forsøger at skabe samling omkring den internationale indsats ved 

at udarbejde internationale strategier. Indholdet i disse strategier synes imidlertid at 

fokusere meget på, hvordan kommunen på forskellige måder kan skabe de rette rammer 

for det lokale erhvervsliv. Hermed synes en del internationalt arbejde i kommunen at gå 

under radaren. 

3. Kommunedanmark synes at være opdelt i to lejre: dem, der gør en ekstra indsats for at 

tiltrække internationale megaevents – eksempelvis sports- og kulturevents – og dem, der 

ikke gør noget og heller ikke har tænkt sig at gøre noget. Megaeventbyernes evaluering af 

indsatsen synes at være entydig positiv – for erhvervslivet, for borgerne, institutionerne i 

byen og ikke mindst for byens renommé. Disse byer kan godt forestille sig at gøre endnu 

mere for at tiltrække internationale megaevents til netop deres område. Fronterne mellem 

de to lejre synes således at blive skåret stadig skarpere op 

4. Kina har ikke længere den samme tiltrækningskraft blandt danske kommunerne og byer 

som det har haft tidligere. Flere bysamarbejder med kinesiske byer er blevet afviklet eller 

nedfrosne. Den faldende entusiasme skyldes dels, at de meget høje forventninger til 

Kinasamarbejdet ikke er realiseret, og at den politiske relation til Kina er kompleks. Byer 

har ikke noget ønske om at blive involveret i dansk udenrigspolitik. 

5. Det er nu blevet et helt almindeligt virkemiddel i de danske kommuner at man har ét eller 

flere EU-projekter kørerne. De regionale EU-kontorer i Bruxelles spiller en helt afgørende 

rolle i formidlingen af og rådgivningen om disse mange projekter. Det bliver stadig mere 

tydeligt, at projektarbejdet har betydelige dynamisk effekter i kommunerne, og i øvrigt 

ofte bidrager direkte til realiseringen af kommunens udviklingsmål på et utal af områder. 

6. Udenrigsministeriet er endnu ikke blevet en partner, som de danske kommuner over én 

kam samarbejder med på det internationale område. De kommuner, der har kontakt med 
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udenrigstjenesten nævner mest Trade Council, der eksempelvis har personale placeret i de 

syv Erhvervshuse. Langt de fleste kommuner har imidlertid ikke nogen videre kontakt med 

Udenrigsministeriet, men de har mange forslag til hvad et sådan samarbejde kunne handle 

om. 

 

 

 

Datagrundlaget 

 

Spørgeskemaet blev rundsendt digitalt via SurveyXact i perioden: 3. - 25. februar 2022 

 

Per 25. februar 2022 har 72 kommuner besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent 

på 73. Besvarelserne fordeler sig over de fem regioner og på tværs af forskellige 

kommunestørrelser, jnvf. Figur 0.1 og 0.2. 

 

Figur 0.1. og 0.2.: Besvarelsernes fordeling på geografi (region) og kommunestørrelse (indbyggere) 

  
 

Internationaliseringsundersøgelsen 2021 havde en svarprocent på 79 (77 kommunebesvarelser). 

Undersøgelsen i år har en lidt lavere svarprocent (72 besvarelser), men stadig høj. Svarfordelingen 

mellem kommunestørrelser svarer til fordelingen i sidste undersøgelse, men iagttager vi 

fordelingen mellem regioner, er det særligt kommunerne i Region Syddanmark, der er forholdsvis 

dårligere repræsenteret i data. I Region Syddanmark har 13 kommuner valgt at besvare 

spørgeskemaet, mens 9 andre kommuner ikke har besvaret (Tabel 0.1.). Fordelingen af disse ikke-

besvarelser fra Region Syddanmark vurderes imidlertid til at være jævn på tværs af 
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kommunestørrelse. 

 

Tabel 0.1.: Kommuner der ikke indgår i undersøgelsen, per region 

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 

Fredensborg 

Helsingør 

Ishøj 

Lyngby-Taarbæk 

Rudersdal 

Hedensted 

Ikast-Brande 

Silkeborg 

Syddjurs 

Brønderslev 

Morsø 

Vesthimmerland 

Faxe 

Greve 

Lejre 

Vordingborg 

Haderslev 

Kerteminde 

Langeland 

Middelfart 

Nyborg 

Tønder 

Vejen 

Vejle 

Ærø 

 

På baggrund af en søgning på alle danske kommuners hjemmesider blev spørgeskemaet i første 

omgang udsendt til ansatte i kommunalforvaltningen, hvor det eksplicit angives, at vedkommende 

på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med forhold, der har en international 

berøringsflade. Der kan være tale om medarbejdere, der er organisatorisk placeret i og omkring 

borgmesterens og/eller kommunaldirektørens sekretariat, i byrådssekretariatet eller ansatte med 

tilknytning til Økonomiudvalget, men der kan også være tale om ansatte i de faglige enheder. De 

”internationale medarbejdere” er placeret mange forskellige steder i de kommunale 

organisationer. Der blev udsendt én rykker. I anden omgang blev der udsendt spørgeskema til 

kommunaldirektørerne i de kommuner, hvor der manglede besvarelser. Også her blev der udsendt 

én rykker. Metoden medførte, at der for nogle kommuner blev udfyldt mere end ét spørgeskema. 

Dette forklarer, at der samlet blev udfyldt 92 spørgeskemaer fra de 72 inkluderede kommuner. 

Alle besvarelser er inkluderet i den følgende analyse. Det antages, at undersøgelsens pålidelighed 

stiger, hvis der er mere end én besvarelse per kommune. 
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Kapitel 1 

 

Hvem arbejder med internationale forhold i de danske 

byer og kommuner? 
 

Mange arbejder en lille smule med internationale forhold 

 

Der er kun ganske få af de ”internationale medarbejdere” i de danske byer og kommuner, der 

arbejder med internationale forhold på fuld tid. Faktisk er der kun fem af respondenterne i 

kommunerne, der angiver, at de bruger i nærheden af 100 pct. af deres arbejdstid på kommunens 

internationale forhold. Det kan være med titler som ”EU-konsulent”, ”European Project Officer”, 

”International koordinator”, ”Leder af internationalt sekretariat”. 

 

Det forholder sig ikke på den måde, at de fem mest internationaliserede respondenter kommer fra 

landets største kommuner. De kommer fra mellemstore kommuner hvor man gennem mange år 

har valgt at afsætte specifikt personale til det internationale område. Disse internationale 

medarbejdere kommer ofte til at fungere som et ”one-entry-point” - en adgangsport - for 

internationale samarbejdspartnere udefra og som formidler af internationale idéer og projekter 

internt i organisationen. 

 

Figur 1.1.: Hvor meget af din arbejdstid bruger du på internationale forhold (pct.)?  
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I de fleste andre kommuner er den ”internationale medarbejder” ikke så international at det gør 

noget. De fleste respondenter svarer, at de maksimalt anvender 10 pct. af deres tid på 

internationale forhold. Internationale arbejdsopgaver synes således at være en sidebeskæftigelse 

for ansatte med generiske jobfunktioner som: ”Erhvervskoordinator/-konsulent”, ”(strategisk) 

chef-/special-/udviklingskonsulent”, ”team-/program-/projektleder”, ”sekretariatschef”, eller 

sektorspecifikke jobfunktioner som ”kulturkonsulent” eller ”bosætningskoordinator”, og 

jobfunktioner i og omkring kommunens direktion: ”chef for byråds- og direktionssekretariatet” og 

”(kommunal)direktør”. 

 

Der kan være to forklaringer på, at det internationale synes at fylde så lidt i hverdagen for den 

internationale medarbejder. Den ene er den naturlige, at kommunen simpelthen ikke arbejder 

med internationale forhold af nogen betydning. Det er tilfældet for en håndfuld respondenter. 

Den anden forklaring er, at det internationale arbejdsområde er decentralt organiseret og dermed 

spredt ud på flere enheder og flere personer. Dette synes at være den mest udbredte model 

blandt de kommuner, der har deltaget i surveyen. 

 

Den decentraliserede organisering af det internationale arbejde betyder på den ene side, at den 

mest fagkompetente medarbejder engagerer sig i de internationale projekter på vedkommendes 

fagområde. Dette er alt andet lige med til at løfte kvaliteten og relevansen af det internationale 

arbejde i kommunen. På den anden side fremgår det også af flere af besvarelserne, at den 

decentrale organisering indebærer, at det internationale engagement er smurt tyndt ud over hele 

forvaltningen, hvilket gør en samlet vurdering af kommunens internationalisering ganske 

vanskelig. Ingen har det store overblik. Således vil flere af de kommunaldirektører, der har 

bidraget til dette survey blankt erkende, at vedkommende ikke har det fulde overblik, og at der 

måske/måske ikke finder internationalt arbejde sted rundt omkring i kommunalforvaltningen. En 

anden konsekvens af den decentrale struktur kan betyde, at relevante EU-projekter, der bringes 

på bane af eksempelvis de regionale EU-kontorer forbliver hjemløse. Som én respondent forklarer: 

 

”Det er min klare oplevelse, at calls til EU-projekter ofte ender i ingenmandsland i 

kommunerne, fordi de ofte er tværsektorielle. Ingen vil tage ansvar og projekterne bliver 

kasteboldt mellem forvaltningerne/sektorerne/enhederne” 

 

Mange medarbejdere har en lang erfaring med internationale forhold 

 

Et andet interessant resultat er, at 67 pct. af alle respondenterne har arbejdet med internationale 

forhold i mere end fem år. Det internationale arbejde synes at bygge på en ganske stor 

erfaringsbase. Nogle få synes at have arbejdet med internationale forhold i hele deres karriere. 

Men der er selvfølgelig også relativt uprøvede kræfter på området, der har arbejdet med området 

mindre end fem år (33 pct.). 
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Figur 1.2.: Hvor længe (år) har du i din nuværende og dine tidligere beskæftigelser arbejdet med 

internationale forhold?  

 
 

Senere - i kapitel 5 – skal vi diskutere de mulige dynamiske effekter, der kan opstå ved at arbejde 

med eksempelvis EU-finansierede projekter. Vi vil forvente, at der med erfaringen opstår rutine, 

større effektivitet og ikke mindst et mod på at ville noget mere. Surveydata viser først og 

fremmest, at internationalt samarbejde er noget man gradvist bliver dygtigere og dygtigere til. I 

dette scenarium indebærer den store erfaringsbase, at der tilflyder de danske kommuner stadig 

mere og bedre internationalisering. 

 

Surveyresultaterne viser imidlertid også, at hvis man på et tidspunkt har gjort sig en negativ 

erfaring, så er dét også en erfaring man bærer videre med sig – vel at mærke en erfaring, der kan 

virke som en bremse på kommunens øvrige internationalisering. I dette scenarium vil det være en 

klar fordel af involvere nogle medarbejdere med færre eller ingen erfaring på det internationale 

område i et håb om at gribe mulighederne og udfordringerne an på en ny måde. 
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Kapitel 2 

 

Strategi for det internationale arbejde 
 

I Danmark er det langt fra alle kommuner, der har valgt at udarbejde en eksplicit strategi for deres 

internationale arbejde. I undersøgelsen er det under halvdelen af respondenterne (38 pct.), der 

mener, at deres kommune har en international strategi 

 

Figur 2.1.: Har din by/kommune vedtaget en strategi/handlingsplan/vision eller lignende for det 

internationale arbejde? 

 

 

Nogle gange refererer man i kommunerne til en ”international vision”, eller ”international 

handlingsplan”. Nogle gange udarbejdes et særligt opsat dokument, med flotte forsider, 

illustrationer og forklarende figurer og tabeller der er egnet til at blive printet og runddelt. Andre 

gange udfoldes strategien/visionen/handlingsplanen som en underside på kommunes 

hjemmeside. Her fungerer teksten mest som baggrundsinformation målrettet særligt 

interesserede læsere. I nogle kommuner er strategien blevet politisk vedtaget, i andre er der mere 

tale om nogle mindre bindende refleksioner om kommunens internationalt orienterede 

ambitioner, aktiviteter og profil. 

 

Strategier som et udtryk for en professionalisering af internationaliseringen 

 

Hvordan kan man tolke det forhold, at nogle kommuner har valgt at gennemgå en strategiproces 

på det internationale område? Én tolkning peger på, at eksistensen af strategiske tanker på det 

internationale område indikerer, at området er ved at blive normaliseret i en kommune. En 

kommune har typisk et utal af strategier på forskellige områder, og det forhold at der nu også 

udvikles strategier på det internationale område tyder ifølge denne tolkning på, at området bliver 

taget alvorligt i kommunen – at det professionaliseres og at der tages proaktiv stilling til de 

muligheder og udfordringer som den internationale kontekst byder på. 

 

På spørgsmålet om, hvilke målsætninger der typisk oplistes i de internationale strategier er det 

tydeligt, at det for langt de fleste handler om på forskellige måder at tilvejebringe de optimale 
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betingelser for det lokale erhvervsliv: 

 

”Målsætningen om at være en stærk samarbejdspartner for både internationale og lokale 

små og mellemstore virksomheder med nationalt og internationalt udsyn” 

 

”Tiltrækning af udenlandske investeringer” 

 

”Styrke eksporten” 

 

”Tiltrækning af kapital - ejendom/selskaber der skaber arbejdspladser og udvikler erhvervs- 

og private muligheder” 

 

”Tiltrækning af virksomheder, investeringer, talent, turister og events” 

 

”I et vist omfang Kina pga. stort antal kinesiske expats i kommunen og lokale 

virksomheders markedseksponering for Kina” 

 

For flere kommuner tænkes særligt på turismeerhvervets betydning for den lokale udvikling: 

 

”De turismemæssige målsætninger” 

 

”Turisme og erhvervsudvikling samt tiltrækning af international arbejdskraft/internationale 

eksperter” 

 

”Bruge det internationale ift bosætning og turisme” 

 

Et vigtigt punkt i dette strategiske forsøg på at understøtte det lokale erhvervsliv er at kommunen 

formår at tiltrække, modtage og fastholde relevant international arbejdskraft: 

 

”Byen skal opleves lettilgængelig for internationale besøgende” 

 

”Stærkt omdømme og attraktivitet for internationale borgere, studerende, gæster og 

arbejdskraft” 

 

”Uddannelsestilbud til internationale borgere” 

 

”Styrket erhvervsprofil gennem tiltrækning af internationale events, virksomheder og 

medarbejdere” 

 

”Bosætning og integrering af udenlandsk arbejdskraft” 
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”Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale talenter i samarbejde med 

byens virksomheder og vidensinstitutioner” 

 

”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, der hvor der opleves flaskehalse” 

 

I forlængelse af den øgede fokus på internationale medborgere i kommunen indskrives desuden 

ofte en ambition om at opkvalificere kommunens ansatte til at imødekomme de behov, der måtte 

opstå: 

 

”Kompetencer hos kommunens medarbejdere til service af internationale borgere og 

virksomheder” 

 

”Videns- og kapacitetsopbygning gennem internationalisering af kommunens aktiviteter og 

for dens aktører, herunder kommunens virksomheder”  

 

De internationale strategier i de danske byer og kommuner har således et meget udpræget fokus 

på erhvervslivets behov. 

 

En anden målsætning, der også ofte indebærer at det lokale erhvervsliv involveres, er at 

kommunen skal afsøge mulighederne for at hjemhente fondsmidler fra EU: 

 

”Maksimere brug af Region Midtjyllands EU-kontor” 

 

”EU-fondssøgning, internationale samarbejdspartnere på højt niveau” 

 

”Deltagelse i internationale projekter og fundraising” 

 

”Deltagelse i EU-projekter, tiltrækning af EU-midler til kommunens aktører samt deltagelse 

i EU-netværk og konferencer” 

 

”Samarbejde med regionens EU-kontor i Bruxelles” 

 

En tredje målsætning, der fremgår af flere internationale strategier handler om det ønskelige i at 

hente inspiration udefra: 

 

”International idé- og erfaringsudveksling” 

 

“Lærings- og udvekslingsperspektivet” 
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”Læring og benchmarking ift. vores ambition om at blive verdens bedste robotby” 

 

Nogle gange ses denne erfaringsudveksling som et vigtigt element af den generelle byudvikling: 

 

”Byudvikling, visionære og innovative byudviklingsløsninger” 

 

”At internationalt samarbejde anvendes til at løse udviklingsopgaver på alle fagområder” 

 

En fjerde målsætning understreger, at internationaliseringen har en vigtig mellemfolkelig 

dimension: 

 

”Give borgere interkulturelle og sproglige kompetencer” 

 

”Styrke byens internationale "mindset" herunder samarbejdet på tværs af byens aktører 

med opgaver i relation til det internationale område” 

 

”At give gode rammer for mellemfolkelig udveksling” 

 

”At kommunen er en international kommune” 

 

”Vi har en målsætning om, at kommunes internationale arbejde skal bidrage til at skabe 

udsyn og kompetencer for børn og unge og understøtte det mellemfolkelige område” 

 

Andre målsætninger handler om at tilvejebringe klimaløsninger via internationalt samarbejde: 

 

”Klima og Bæredygtighed” 

 

”Smart City og bæredygtige løsninger” 

 

”Grøn omstilling - CO2 reducering, lagring” 

 

Og om at eksponere den region som kommunen er en del af: 

 

”Samlet positionering af Greater Copenhagen” 

 

”Vi er en del af Greater Copenhagen og det er kommunens strategi at være med der og 

som region markedsføre os” 

 

”Målsætningen om at bidrage til at styrke regionens samlede erhvervsposition gennem 

Greater Copenhagen, virksomhedsklynger, EU programmer mv.” 
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”Grænsenært område og dermed fælles berøringsflade med Tyskland på en række 

områder, hvor samarbejde kan være relevant. Eks. vis klima- og miljøsikring, fiskeri/ trawl i 

Flensborg Fjord, arbejdsmarked og pendling, infrastruktur, bosætning af en del tyske 

tilflyttere” 

 

”Strategiske partnerskaber med en fortsat udbygning af havnen og en opgradering af 

færgerute til Sverige i fokus” 

 

Blandt de respondenter, der tilkendegiver, at der ikke er udarbejdet en international strategi 

el.lign i deres kommune, mener 76 pct. (39 respondenter), at der efter al sandsynlighed heller ikke 

er en bredere efterspørgsel i kommunen efter en separat strategi på det internationale område. 

Godt halvdelen af disse respondenter (20 stk.) mener dog, at det ville have fremmet kommunens 

internationale arbejde hvis der havde eksisteret en strategi på området. 

 

Internationaliseringen kan indgå i det horisontale strategiarbejde 

 

Tanken om at eksistensen af en strategi antyder, at det internationale område er 

professionaliseret kan imidlertid udfordres. Der er ganske mange (55 pct.), der tilkendegiver, at 

der indgår en international dimension i andre strategier og politiske visionspapir, der er vedtaget i 

kommunen. 

 

Figur 2.2.: Indgår der en eller flere ”internationale dimensioner” i kommunens andre strategier? 

 

 

Kunne det tænkes, at de kommuner, der har gjort sig den anstrengelse at udforme en 

international strategi i virkeligheden kæmper med at ”inddæmme” det internationale i en separat 

diskussion, der kan placeres ét eller andet specifikt sted i kommunalforvaltningen – typisk i 

omegnen af borgmesterens kontor? Et strategiarbejde med særlig fokus på det internationale 

bliver således udtryk for at kommunen stadig kæmper med at finde sine ben at stå på i forhold til 

den internationale dagsorden. 

 

Alternativet til den nedskrevne internationale strategi er omhyggeligt at reflektere over, hvordan 

den internationale dimension bedst kan udfoldes i forskellige forvaltninger og på forskellige 

sagområder. Ifølge dette perspektiv kommer professionaliseringen til udtryk ved at ”det 
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internationale” organisk indlejres i kommunens andre strategier. Har kommunen eksempelvis en 

ungestrategi, vil der i denne også eksistere tanker omkring international udveksling, internationale 

skoler, sprog og kultur, og international karriere. Har kommunen en erhvervsstrategi vil denne 

naturligt også indeholde tanker om internationale markeder, netværk og samarbejder, ligesom 

EU-regulering kunne indgå som et fokuspunkt. Tanken er ifølge denne tolkning den, at det 

internationale område først er modnet i en kommune hvis det betragtes som et tværgående 

fænomen, der har betydning for de fleste af de sagområder man arbejder med i kommunen. 

 

De to perspektiver behøver naturligvis ikke være hinandens modsætninger. De kan sagtens ses 

som udtryk for, at en kommunens internationale arbejde udvikler sig i faser, hvilket er søgt 

illustreret i nedenstående forsimplede figur. 

 

Figur 2.3.: En udviklingssekvens, der illustrerer forskellige strategiske tilgange til kommunens 

internationale omgivelser 

 
 

Hvorvidt man faktisk kan identificere den beskrevne fase-opdelte udviklingstendens ude i 

kommunerne har vi ikke samlet viden om. En undersøgelse af spørgsmålet vil naturligvis også tage 

højde for, at udviklingssekvensen kan gå fra højre mod venstre. 
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Kapitel 3 

 

Internationale Megaevents 
 

Tilbagevendende og konkurrenceudsatte events 

 

I nogle danske byer har borgerne for længst vænnet sig til, at gader og stræder i afgrænsede 

perioder kan være afspærrede, og hotellerne og restauranterne fyldte. Ofte er det fordi, der finder 

et stort internationalt event sted, som presser byens kapacitet til det yderste. Der kan være tale 

om internationale topmøder, store koncerter og festivaller, sports- og kulturevents og meget 

andet. Wonderfull-Copenhagen (hovedstadsregionens officielle turismeorganisation) oplyser, at 

en lang række events er tilbagevendende, og altså begivenheder som hovedstaden kan plotte ind 

som faste punkter i event-kalenderen. Andre events er blevet skemalagt efter en lang og nogle 

gange besværlig og omkostningsfyldt konkurrence med andre byer i verden om at blive udnævnt 

som vært. 

 

Tabel 3.1.: Internationale megaevents i hovedstaden 

Tilbagevendende events De senere års events Kommende events 

 CPH:DOX 

 Copenhagen Cooking 

 Distortion 

 Roskilde Festival 

 Copenhagen Jazz Festival 

 Copenhagen Marathon 

 Copenhagen Half 

Marathon 

 Ironman Copenhagen 

 Copenhagen Fashion 

Week 

 

 IOC Session & Olympic 

Congress 2009 

 VM Taekwondo 2009 

 VM Banecykling 2010 

 VM BMX 2011 

 VM landevejscykling 

2011 

 EM Volleyball 2013 

 VM halvmaraton 2014 

 VM bueskydning 2015 

 VM Stand Up Paddle 

2017 

 EM svømning 2017 

 VM ishockey 2018 

 VM herrehåndbold 2019 

 EURO2020 (2021) 

 CPH2021 (World Pride og 

Euro Games) 

 VM Kano & Kajak Sprint 

2021 

 Tour de France - Grand 

Départ Denmark 2022 

 VM Badminton 2023 

 UNESCO World Capital of 

Architecture 2023 

 VM Banecykling 2024 

 VM BMX 2025 

 

Kilde: www.wonderfulcopenhagen.dk/wonderful-copenhagen/partnerskaber/oversigt-over-

vundne-events 

http://www.wonderfulcopenhagen.dk/wonderful-copenhagen/partnerskaber/oversigt-over-vundne-events
http://www.wonderfulcopenhagen.dk/wonderful-copenhagen/partnerskaber/oversigt-over-vundne-events
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Mange af disse events har med sportsarrangementer at gøre. Hvert år konstrueres et såkaldt 

Global Sports Impact (GSI) Cities Index, der forsøger at vurdere, hvor succesfuld forskellige byer er 

i konkurrencen om at tiltrække internationale sportsevents; hvor stor en sportslig succes eventet 

har været; hvor stor mediesynlighed det pågældende event har haft; og hvor stor aktivitet i form 

af tilrejsende turister og sponsorindtægter eventet har genereret. Analysen er baseret på afholdte 

såvel som planlagte sportsevents over en 14-års periode. Det er naturligvis en kompleks og usikker 

udregning, der skal studeres med betydelige metodiske forbehold. På listen af de inkluderede godt 

seks hundrede byer verden over finder vi flere danske byer, der udmærker sig som værter for 

store internationale sportsevents: 1. Tokyo, 2. Paris, 3. Budapest, 4. Rio de Janeiro, 5. Doha, 6. 

London, 7. Moskva, 8. Beijing, 9. København, 32. Herning, 45. Aarhus, 206. Odense, 217. Esbjerg, 

291. Kolding, 423. Vejle, 423. Fredericia, 424. Middelfart, 457. Haderslev, 467. Næstved, og 467. 

Frederikshavn (https://ic.sportcal.com/GSI/GSICitiesIndex). 

 

Eventbyerne versus alle de andre 

 

I byer, der ikke er hovedstæder og som ikke er særligt store, må man antage, at en ganske stor del 

af de afholdte og planlagte events har været konkurrenceudsatte. Danske byer og kommuner må 

overveje om de har behov for, kapacitet til og ønske om at indgå i konkurrencen med et utal af 

andre danske såvel som udenlandske byer om at tiltrække events. De må også gøre sig nogle 

overvejelser over, hvorvidt de investerede ressourcer i form af tid og penge står mål med afkastet. 

Endelig må der reflekteres over, om et internationalt megaevent kan tænkes at have afledte 

effekter på lokalområdet. 

 

Det er således langt fra alle danske kommuner, der har truffet en beslutning om gøre en ekstra 

indsats for at tiltrække internationale events. Direkte adspurgt, mener 63 pct. af respondenterne, 

at de ikke umiddelbart er af den opfattelse, at deres kommune byder sig til for at tiltrække, 

planlægge og eksekvere internationale megaevent. 

 

Figur 3.1.: Gør din by eller kommune en ekstra indsats for at tiltrække internationale megaevents? 

 

 

I de kommuner, hvor man har sat sig for at gøre en ekstra indsats for at være vært for forskellige 

typer internationale megaevents, synes mest fokus at være rettet mod kultur- og sportsevents. 

Erhvervsrelaterede events – det kan være forskellige former for messer – synes dog også at 

https://ic.sportcal.com/GSI/GSICitiesIndex
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tiltrække sig interesser. 

 

Figur 3.2.: Hvilke typer af internationale megaevents kunne der være tale om? (flere svar mulige) 

 

 

 

Multiple målsætninger i jagten på events 

 

Årsagerne til at nogle kommuner byder sig til som værter for internationale megaevents er mange. 

Den allerhyppigste årsag synes at være profileringen af byen som helhed i en international 

kontekst: 

 

”Branding” 

”Styrke kendskabsgraden til kommunen” 

”Promovering af byen” 

”Skabe international opmærksomhed om byen” 

”Fremvise styrkepositioner - animation, sport” 

”Få sat kommunen på landkortet” 

”Branding af XX, synlighed omkring lokale styrkepositioner” 

”At profilere og synliggøre XX internationalt” 

”Synlighed - gøre omverdenen bekendt med byen” 

”Opmærksomhed om kommunen fra omverdenen” 

”Hovedformålet er eksponering” 

”Skabe positiv opmærksomhed omkring kommunen” 

”Positiv synlighed” 

 

Det nævnes også, at denne eksponering har positive effekter dels fordi øget synlighed øger 

omsætningen i byen: 

 

”Omsætning til erhvervet” 

”Omsætning i byen” 



21 

 

”Skabe omsætning for byens virksomheder” 

”Øget økonomisk vækst” 

”Udstillingsvindue for kommunens erhvervsliv” 

”Tiltrække nye virksomheder fra både ind- og udland” 

”Det giver økonomi i vores vækstspor og det læner sig ind i verdensmålene” 

”Lokaløkonomisk effekt, f.eks. jobs i serviceerhvervet” 

 

Og dels fordi internationale megaevents og den opmærksomhed disse er med til at rette mod 

byen også gør det mere attraktivt for byens borgere at bo i byen: 

 

”Udvikling af områdets attraktivitet for både turister og borgere” 

”Gøre det attraktivt at være borger/drive erhverv i byen” 

”Gode oplevelser for borgerne” 

”At gøre xxx endnu mere stolte af deres by, og på den måde styrke byens” 

”Sammenhængskraft” 

”Intern branding overfor borgerne” 

”Skabe engagement for borgere” 

”Bystolthed” 

”Lokal stolthed” 

 

Hertil kommer, at afviklingen af internationale megaevents kan skabe overskud og energi de 

rigtige steder: 

 

”bidrage med evt. overskud til foreninger” 

”skabe energi og inspiration i det lokale sports- og kulturmiljø” 

 

Et megaevent har det desuden med at blive fulgt at en hale af turister: 

 

”Gæster til byen” 

”Omsætning til turismebranchen” 

”Turisme” 

 

Ligesom nogle events kan være med til at generere nye idéer og projekter i kommunen: 

 

”Tiltrække ny viden, idéer og samarbejder” 

”Finde nye veje til gavn for borgere, virksomheder og kommunen” 

 

For de kommuner, der allerede har etableret en kapacitet – hoteller, arenaer, konferencecentre 

etc. - til at agere vært ved disse store events handler det også om, at denne kapacitet skal 

udnyttes til det fulde: 
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”Udnyttelse af kapacitet” 

”Sikre udnyttelse af de arealer/lokationer vi har” 

 

I nogle kommuner – Herning, Aarhus, København, Frederikshavn, Esbjerg, Odense og Struer 

eksempelvis - har man opbygget deciderede eventsekretariater og gennem årene opbygget en 

meget omfattende ekspertise i år efter år at tiltrække og gennemføre meget store events. Dette er 

bedst beskrevet af denne respondent: 

 

”XXX Kommune har over 50 års erfaring med at tiltrække internationale megaevents, og 

har Skandinaviens største messecenter.  

Kommunen:  

-har et team dedikeret til at arbejde med megaevents; 

-tiltrækker events i professionelt samarbejde med arrangør og eventsted;  

-bidrager ressourcemæssigt; 

-arbejder for løbende at styrke erhvervsnetværk og sponsormuligheder;  

-udvikler og udbygger de fysiske faciliteter” 

 

I Trekantsområdet – bestående af kommunerne i Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, 

Vejen og Vejle – har man indgået et eventpartnerskab (www.trekantomraadet.dk/samarbejder-

initiativer/bosaetning-kultur-og-events/sportevents). 

 

Interessant er det, at der blandt de kommuner, der tiltrækker mange internationale megaevents 

ikke nævnes nogle af de udfordringer der kan være forbundet med at være vært for mange 

mennesker på meget lidt plads i en kort periode. 

 

Events som samskabelsesprojekter 

 

Mindre lokalsamfund, der ønsker at tiltrække og afholde megaevents må antages at gribe 

processen an på en noget anderledes måde end de større byer. I de større byer vil vi forvente, at 

der etableres forskellige former for enheder og sekretariater, der har til formål at koordinere alle 

mulige forskellige praktiske, politiske, økonomiske og juridiske forhold omkring eventet. I mindre 

samfund vil man i større udstrækning være afhængig af, at eventplanlægningen og –udførslen 

tager form af samskabelsesprojekter, hvor en lang række lokale aktører indgår på forskellige 

måder. Det gælder det lokale erhvervsliv, foreningerne, sportsklubberne, institutionerne, de lokale 

medier, skolerne og så videre. Alle må bidrage til at trække læsset, og alle får i bedste fald ejerskab 

til det pågældende event. Ofte er det forvaltningens og den politiske ledelses opgave at engagere 

disse mange deltagere og partnere i projektet. Denne forventning bekræftes i surveydata. Det er 

tydeligt, at en flerhed af aktører bidrager til tiltrækningen, organiseringen og afviklingen af 

internationale megaevents i de danske kommuner. 

http://www.trekantomraadet.dk/samarbejder-initiativer/bosaetning-kultur-og-events/sportevents
http://www.trekantomraadet.dk/samarbejder-initiativer/bosaetning-kultur-og-events/sportevents
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Figur 3.3.: Hvem er drivkraften i arbejdet med at tiltrække internationale megaevents? (flere svar 

mulige) 

 

 

Er det første gang at et stort event skal afvikles i et lokalsamfund må erfaringer hentes fra andre 

lignende byer, der med succes har stået som vært for velgennemførte events. Små samfund har 

måske vanskeligt ved at bruge hovedstadens omfattende erfaringer direkte, men ovenstående 

GSI-indeks antyder, at for så vidt angår de store sportsevents, så kan der hentes nyttig viden i 

Esbjerg, Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart, Haderslev, Næstved og Frederikshavn, for slet ikke 

at tale om Sønderborg, Roskilde og Nyborg, der som bekendt alle er etape-byer i det kommende 

Tour-de-France event. 
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Kapitel 4 

 

Kina 
 

Fra venskabsbyer til strategiske samarbejdsaftaler 

 

Det danske venskabsbysamarbejde har en lang forhistorie. Især efter anden verdenskrig steg 

antallet af indgåede venskabsbyforbindelser mellem et bredt udsnit af danske byer og især byer i 

de nordiske nabolande. Efter den kolde krigs afslutning steg antallet af venskabsbyer i resten af 

Europa. I 1993 var der registreret ikke mindre end 773 venskabsbyaftaler. Efter 

kommunesammenlægningen i 2007 blev denne nærmest kontinuerlige stigning i 

venskabsbyaftaler bragt til en brat afslutning. I de fleste sammenlagte kommuner valgte man at 

sortere godt og grundigt ud i de mange venskabsbyaftaler. I 2017 var der således kun 317 aftaler 

tilbage. 

 

I mellemtiden var mange danske kommuners opmærksomhed blevet tiltrukket af Kina. Mange 

forskellige aktører pressede på for at etablere forskellige former for samarbejdsaftaler mellem 

danske og kinesiske byer. Regeringen så disse byaftaler som et godt supplement til det strategiske 

partnerskab, den havde indgået med Kina. Også det lokale erhvervsliv så ofte store muligheder på 

det kinesiske marked, ligesom udsigten til at tiltrække turister fra Kina mange steder blev opfattet 

som interessant. Hertil kom, at lokale uddannelses- og kulturinstitutioner ofte havde 

udvekslingsaftaler med tilsvarende instanser i Kina, og nogle gange var det Kinas ambassade i 

Danmark eller herboende kinesere, der solgte idéen om en mulig samarbejdsaftale med en 

kinesisk by. I denne kontekst var der en del danske byer, kommuner og regioner, der forsøgte sig 

med et kinesisk samarbejde. I 2017 og 2018 kunne man registrere ikke mindre end 33 forskellige 

bysamarbejdsaftaler mellem danske byer, kommuner og regioner på den ene side og en by i Kina 

på den anden. Derefter gik det ned ad bakke. Mange af de indgående samarbejdsaftaler med byer 

i Kina er enten blevet lagt til hvile – det vil sige, at de stadig eksisterer men ikke er aktive – eller 

direkte afviklet. Den seneste optælling har formået at indsamle viden om kun 19 aktive byaftaler 

mellem Danmark og Kina. 

 

Der er 25 respondenter i surveyet, der tilkendegiver, at deres by i øjeblikket samarbejder med en 

by i Kina. 
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Figur 4.1.: Har din by eller kommune et samarbejde af én eller anden slags med én eller flere byer i 

Kina? 

 

 

Indholdet i dette bysamarbejde er ganske bredspektret. Selvom de fleste angiver, at det er 

perspektivet for det lokale erhvervsliv, der er det vigtigste i samarbejdsaftalen, er det tydeligt at 

aftalerne også indeholder en praksis, der indebærer udveksling af idéer og gensidig inspiration, 

kultursamarbejder og udveksling af forskellig art. 

 

Figur 4.2.: Hvad er formålet med dette bysamarbejde med Kina? (flere svar mulige) 

 

 

 

Kinasamarbejdet under forandring 

 

I dag har vi ikke nogen samlet viden om, hvilke resultater, der blev opnået via dette 

kinasamarbejde. Vi ved heller ikke så meget om, hvorfor så mange af disse ellers lovende aftaler 

blevet bragt til en de facto afslutning, eller hvilke forhold der har været afgørende for, at de 

resterende byaftaler har fået lov at bestå. Den sparsomme litteratur om emnet peger på flere 

forhold, der er værd at inddrage i en diskussion om indholdet og udbyttet af og udfordringerne 

ved at samarbejde med Kina på byniveau. 

 

For det første er der noget der tyder på, at tidsperspektivet har afgørende betydning for disse 

aftaler. Hvor danske byer – eller måske snarere interessenterne i disse byer – ofte er ganske 
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utålmodige med at opnå synlige (kommercielle) resultater af byaftalerne, ser det ud til, at den 

kinesiske modpart arbejder i et betydeligt længere perspektiv – ofte over flere årtier. Flere danske 

byer har oplevet, at det forventes, at der gennemføres endog overordentlig mange 

delegationsrejser frem og tilbage med det primære formål at grundlægge netværk og 

bekendtskaber. Generelt synes det klart, at forventningerne fra dansk side til disse bysamarbejder 

har været for høje og for urealistiske – i hvert tilfælde på kort sigt. 

 

For det andet forekommer det i dag klart, at de kinesiske bysamarbejder nødvendigvis må 

studeres som en del af den samlede danske udenrigspolitiske strategi i forhold til Kina. Dette 

kommer til udtryk på flere måder. Nogle danske byer – Aarhus og København eksempelvis – indgår 

direkte som en aktivt dimension af det dansk-kinesiske strategiske partnerskab og modtager i 

denne forbindelse finansiering fra det danske udviklingsbistandsbudget. I flere danske byer bliver 

forvaltningen og de folkevalgte desuden ofte stillet til regnskab for kinesisk indenrigs- såvel som 

udenrigspolitik. Et bysamarbejde med en kinesisk by indebærer således ofte, at den danske part 

skal svare på offentlighedens interesserede spørgsmål vedrørende menneskerettighedssituationen 

i Kina, Kinas forsøg på at opkøbe strategisk infrastruktur og siden 2017 Kinas mere aktivistiske 

udenrigspolitik rundt omkring på kloden. Med andre ord, via bysamarbejdet med kinesiske byer 

bevæger danske byer sig – for det meste meget uvilligt – ind på et udenrigspolitisk territorium. 

Dermed kan man reflektere over, hvorvidt kommunalfuldmagtens grænser for byernes 

internationale arbejde udfordres. 

 

Disse forventninger synes alle at blive understøttet af data fra dette survey. Det er tydeligt, at 

samarbejdet med de kinesiske partner for fleres vedkommende har undergået forandringer i de 

senere år. Forandringen indebærer typisk, at samarbejdet er mindre omfangsrigt end tidligere: 

 

”Vi er blevet mere tilbageholdne overfor Kina” 

 

”Ingen fokus på Kina længere” 

 

”Vi har ikke set/hørt så meget til vores kinesiske venskabsby de senere år” 

 

”Vi har kun haft samarbejdet siden 2014 og det var vanskeligt at få etableret det. Det vil 

kræve meget at vedligeholde relationen og forbindelsen og det har vi med vilje ikke gjort 

de sidste år” 

 

“Blevet mindre intensivt” 

 

”Det har fået mindre betydning, er min vurdering” 
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”Meget begrænset fokus på Kina fra politisk og ledelsesmæssig side” 

 

”Samarbejdet bygger på en ældre venskabsbyaftale som ca. de sidste fem år har været lagt 

på is” 

 

”Vi har haft besøg af et par delegationer som en slags udveksling – men det er ophørt. 

Gradvist blevet mindre interessant” 

 

Nogle danske byer har taget konsekvensen og helt afviklet bysamarbejdet med Kina. Det skyldes 

for det meste, at samarbejdet ikke bragte de resultater med sig, der var opstillet forventninger 

om: 

 

”Ingen effekt af samarbejdet” 

 

”Vi vurderede efter 7 år, at der ikke var en tilstrækkelig værdi af samarbejdet” 

 

”Har tidligere (ved tidligere ansættelse i anden Kommune) arbejdet med at forberede 

samarbejde med Kina. Det blev bragt til ophør, da vi læste om XXX’s erfaringer. Lange, 

lange og forberedende øvelser, hvor kineserne er mere optaget i de indledende faser af at 

blive serviceret og behandlet som små konger, uden at man overhovedet er sikker på, at 

der kommer en aftale i land. Med andre ord, så er det et kæmpe sats, man gør som 

kommune, uden at man overhovedet er sikker på, at der kommer noget som helst brugbart 

ud af det, men det har alligevel kostet en formue, inden man ser sig om. Tænker at mange 

kommuner vil kunne bruge energi og ressourcer langt bedre andre steder end Kina” 

 

”Ofte var vi blot en slags kransekagefigur for en kinesisk delegation. Der er meget sjældent 

kommet noget reelt samarbejde ud af vores kinesiske relationer” 

 

Politiske overvejelser af forskellig art spiller imidlertid også en rolle for de danske byer, der har 

haft et samarbejde med en kinesisk by, men som nu har valgt at bringe det til en afslutning: 

 

”Det blev politisk for broget” 

 

”Gav ikke noget konkret udbytte koblet med betænkeligheder vedrørende Kina” 

 

”Etiske perspektiver, besparelse, for svært at se hvad man fik ud af samarbejdet, det var 

dyrt og formålet uklart” 

 

”Afslutningen af Kinasamarbejdet er en politisk beslutning, der indebærer, at vi i dag 

fokuserer på nære samarbejdsbyrelationer i stedet. Der gik ”politik” i den og vores 
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vurdering var, at tiden var løbet fra den type samarbejder. Beslutningen var ikke 

økonomisk begrundet” 

 

Danske byer står langt fra alene med disse erfaringer med bysamarbejder i Kina. I mange lande – 

også i vore nabolande – synes den tydeligste tendens at være, at samarbejder afvikles eller 

neddrosles snarere end konsolideres og udvides. Alle steder synes denne udvikling at kunne 

forklares med dels en skuffelse over manglende kommercielle resultater af Kinaindsatsen, dels en 

stigende bekymring over retstilstanden i Kina. 
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Kapitel 5 

 

EU-kontorene i Bruxelles 
 

Konsolideringen af indsatsen i Bruxelles 

 

Sidst i 1990’erne steg antallet af kommunale og amtskommunale kontorer i Bruxelles til 11 stk. 

Deres baggrund, organisation og formål varierede. Nogle EU-kontorer havde sat sig for at 

promovere lokale interesser på Bruxelles-scenen. De ville banke på døre, informere og endda 

lobbyere de rette steder. Hjemme i lokalområderne forekom EU-institutionerne, EU-reglerne og 

EU-politikkerne så komplekse, og nogle gange så indgribende i den lokale virkelighed, at det blev 

et formål i sig selv at sende specialister til Bruxelles for at realitetsunderstøtte ”EU's lovmaskine”. 

 

Andre EU-kontorer så det som deres opgave at hjemhente information om EU og sprede denne 

information til relevante interessenter i lokalområdet. Det kunne der også være god brug for. Det 

var før den store udbredelse af internettet, og det var en udbredt opfattelse, at det krævede en 

fysisk placering i Bruxelles at finde ud af, hvad der egentlig var i vente for kommunerne. Atter 

andre EU-kontorer rettede deres søgelys mod nogle af de struktur- og socialfonde, der var blevet 

etableret som et supplement til det indre marked. Her var der penge at hente, hvis ellers man 

forstod at spille spillet i Bruxelles. Alle kontorerne åbnede desuden deres døre for delegationer 

hjemmefra – det være sig skoleklasser, politiske udvalg, eller ansatte i kommunernes institutioner. 

Meget at tiden gik således med at sammensætte dagsprogrammer til de besøgende hjemmefra. 

 

Fælles for alle kontorerne var, at de måtte forsøge sig frem. I slut-1990’erne havde man af 

naturlige årsager ikke den store erfaring at bygge på. Man kunne lære fra andre lande, der havde 

større erfaring med arbejdet i Bruxelles, og betydelige større kapaciteter til deres rådighed. Og det 

man lærte var, at arbejdet i Bruxelles var ekstremt konkurrencebetonet, og enormt kompetence- 

og ressourcekrævende. Ingen kan gøre alting på samme tid. Strategien måtte tydeligvis lægges 

om. 

 

Med tiden forsvandt flere af disse spredte kommunale enheder, eller de blev lagt sammen eller i 

det mindste samlokaliseret. I dag er alle danske kommuner betalende medlemmer af ét af fire 

regionale EU-kontorer i Bruxelles, som også i flere tilfælde repræsenterer universiteterne. I dag 

beskæftiger disse fire EU-kontorer sig stort set med det samme, nemlig rådgivning om adgang til 

midler fra EU’s konkurrenceudsatte fonde, udvikling af grænseoverskridende projekter, skaffe 

adgang til viden fra og om EU-systemet, formidling af europæiske samarbejdsrelationer samt 

varetagelse af lokale og regionale interesser i EU. Der eksisterer et bredt samarbejde mellem de 

fire kontorer, som man kan læse mere om her: https://dacob.eu/ 

https://dacob.eu/
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Også de lokale myndigheder fra Sverige og Finland, og fra Norge, der som bekendt ikke er medlem 

af EU, har etableret kontorer i Bruxelles. På mange måder adskiller disse lokale EU-

repræsentationer sig fra de danske. For det første er der mange flere af dem. Man kunne fristes til 

at sige, at situationen for de tre nordiske naboer meget ligner situationen for de danske EU-

kontorer som den så ud tilbage i 1998. For det andet har de en meget bredere palette af 

arbejdsopgaver i Bruxelles. Også på dette punkt er sammenligningen med 1998 relevant. Endelig 

synes de lokale EU-kontorer fra hhv. Norge, Sverige og Finland at arbejde meget mindre sammen 

end de danske kontorer. 

 

Det særlige fokus på projektansøgninger, og de efterhånden mange års erfaring på området, gør 

naturligvis, at de fire danske EU-kontorer kan fremvise imponerende resultater fsva. hjemtag af 

EU-midler. Der er hvert år tale om milliardbeløb, der involverer et meget bredt spektrum af 

projektpartnere fra den offentlige såvel som den private sektor, i Danmark såvel som i udlandet. 

 

En bred og systematisk kontakt 

 

De fleste respondenter (82 pct.) tilkendegiver, at der eksisterer én eller anden form for kontakt 

mellem kommunerne og de respektive regionale EU-kontorer i Bruxelles. 

 

Figur 5.1.: Er din kommune i kontakt med jeres EU-kontor i Bruxelles? 

 

 

 

Nogle kommuner har en endog meget stor kontakt med EU-kontoret. 16 pct. angiver således, at 

de interagerer med EU-kontoret en gang om ugen: 

 

”Kommunen har mange igangværende EU-projekter og er hele tiden aktive i fondssøgninger. 

Vi har masser af korrespondance med EU-kontoret, lige som vi mødes flere gange årligt. 

Dette har stor værdi for kommunen” 

 

69 pct. af de respondenter, der har kontakt med EU-kontoret angiver dog, at det nok er mere en 

gang om måneden eller en gang om året, at der er kontakt. 
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Figur 5.2.: Hvor ofte er man i din kommune i kontakt med EU-kontoret? 

 

 

Det ser ud til at initiativet til kontakten kommer fra kommunen såvel som fra EU-kontoret. Flere 

angiver, at EU-kontoret er ganske opsøgende, både fsva. generel information om emner af 

relevans for kommunen og når det gælder oplysninger om konkrete projekter, der kunne have 

kommunens interesse. Andre angiver, at EU-kontorerne har et bredt kontaktnetværk i de 

forskellige forvaltninger. Meget kontakt finder således sted under radaren og direkte med den 

berørte part i en specifik forvaltning. Det understøtter én af konklusionerne i kapitel 1, der netop 

henledte vores opmærksomhed på, at det internationale engagement i kommunerne ofte er 

meget decentralt organiseret. 

 

Figur 5.3.: Hvem tog initiativ til kontakten? (flere svar mulige) 

 

 

På spørgsmålet om, hvad kontakten til EU-kontorene handlede om, giver respondenterne et bredt 

spektrum af svar. For de fleste respondenter handler kontakten om at modtage information eller 

decideret vejledning: 

 

”Orientering om EU-programmer og diverse calls” 

”Orientering om forskellige former for netværksaktiviteter” 

”Udsendelse af nyhedsbrev” 

 

”Vejledning om partnersøgninger omkring EU-projekter” 

”Vejledning til ansøgninger om hjemtag af midler” 

”Vejledning ved konkret projektansøgning inden for skoleområdet bl.a.” 
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Nogle gange inviterer EU-kontorerne til forskellige former for mødeaktivitet: 

 

”Invitation til dialogaktiviteter” 

”Invitation til infomøder, seminarer, workshops og kontaktmøder” 

”Invitation til statusmøder” 

 

Generelt er indholdet af kontakten meget varieret: 

 

”Præsentation af inspirationscases indenfor uddannelsesområdet og 

erhvervsfremmeområdet, 

 

”Etablering af kontakt til andre byer” 

 

”Afdækning af evt. interesse i deltagelse i projekter” 

 

”Planlægning af besøg i Bruxelles” 

 

For de få kommuner, der ikke har kontakt med EU-kontoret gives forskellige forklaringer: 

 

”Det er ikke en del af strategien” 

 

”Der er ikke overskud til at søge EU-midler” 

 

”Primært fordi de fleste projekter der kan søges midler til er meget omkostningstunge at 

søge, og flere af dem ikke har relevans heller” 

 

”EU-projekter ligger for langt for vores kerneopgaver og er for ressourcekrævende i forhold 

til udbyttet, - kommunes størrelse og administration taget i betragtning” 

 

”Vi arbejder primært mellemfolkeligt, så det er ikke relevant eller nødvendigt” 

 

”Vi har ikke været i en situation, hvor der har været behov herfor” 

 

”Vi har ikke et erhvervsliv, der efterspørger kontorets ydelser. Kommunen har ikke 

prioriteret ressourcer til at opdyrke mulighederne” 

 

EU-projekter synes at have dynamiske effekter – mest positive 

 

76 pct. af respondenterne giver udtryk for, at deres kommune har erfaring med deltagelse i et EU-
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finansieret projekt med europæiske partnere. Af disse angiver halvdelen at denne 

projektdeltagelse har haft en betydning for kommunens internationalisering der ligger ud over de 

aktiviteter, der har med projektet at gøre. Der er således noget der tyder på, at projektdeltagelsen 

har nogle ganske dynamiske effekter i den deltagende kommune. 

 

Nogle spill-over effekter er direkte negative. Konkrete erfaringer med EU-projekter har således for 

nogle medført, at der er etableret en fastgroet forestilling om, at EU-projekter er 

ressourcekrævende og bureaukratiske: 

 

”At det er ressourcekrævende i forhold til registrering og dokumentation” 

 

”Det har på en række fronter bekræftet os i at vi som en lille kommune har svært ved at 

leve op til krav og forventninger i internationale projekter. Det bunder i høj grad i 

ressourcer og kapaciteter i den mindre organisation” 

 

”Måske mere mod på at indgå i internationale partnerskaber, men det er meget 

ressourcekrævende” 

 

”Ressourcekrævende. Selvom man kan opnå finansiering til selve projektet” 

 

”Bureaukratiet har afskrækket nogen chefer fra deltagelse i EU-projekter” 

 

”Mit indtryk er, at man mest taler om det bureaukrati der følger med EU-projekter” 

 

De fleste respondenter kan dog identificere en række positive spill-over effekter fra EU-projekter 

de har deltaget i: 

 

”Projektdeltagelsen betyder internationalt netværk og kontakter efterfølgende” 

 

”Vi har opbygget stor tillid blandt store aktive aktører i Nordeuropa indenfor EU-

ansøgninger. Det betyder, at f.eks. Hamborg Universitet, DTU, Universitetet i Haag, Kortrijk 

m.fl. kontakter os direkte når de søger valide partnere” 

 

”Har givet erfaring med EU-projekter” 

 

”Stor betydning: Ny innovation, viden, samarbejder” 

 

“Vidensdeling, netværk, partnerskaber, øget funding” 
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”Vi bliver dygtigere hver gang og skaber gode kontakter” 

 

”Netværk i bred forstand. Og mere åbne døre til nye projekter” 

 

”Videndeling, erhvervssamarbejder, netværksskabelse bl.a.” 

 

”De afdelinger der har været med har haft større internationalt fokus senere - blevet mere 

opmærksomme på mulighederne ved internationale samarbejde” 

 

”Vores EU-projektdeltagelse gør, at vi er mere internationalt kendte og mere interessante 

at besøge og have samarbejde med” 

 

”Den har medvirket til øget strategisk fokus på projekter og internationalt samarbejde” 

 

”Der skabes nye kontakter og hvis projektet er konkret nok kan det også afføde 

internationalisering af virksomheder eller andre aktører” 

 

”Kommunen opbygger erfaring med at deltage i EU projekter” 

 

”Opbygning af kompetencer ift. internationale projekter med EU-finansiering” 

 

”Netværk og videndeling med europæiske kollegaer i kommuner og vidensinstitutioner” 

 

”Branding af XXX og tilbud om deltagelse i nye relevante projekter inden for vores 

strategiske prioriteringer” 

 

”Positive erfaringer giver mod på mere” 

 

”Vi får hele tiden nye vinkler i forhold til forskellige projekter – gamle såvel som nye. 

Internationale partnere ser andre vinkler og udfordrer vores eget tankesæt” 

 

Generelt ser det ud til, at projektdeltagelse giver erfaring, netværk og mod på mere.  

 

 

EU-projekter synes at bidrage direkte til kommunernes udviklingsmål 

 

Spørgsmålet er nu, hvorvidt projektdeltagelsen også understøtter de målsætninger som 

kommunerne har opstillet i deres udviklingsstrategier, eller om projekterne skyder ved siden af i 

forhold til dét, der betyder noget i kommunerne. 60 pct. af de respondenter, der har erfaring med 

EU-projekter bekræfter, at EU-projekterne direkte bidrager til realiseringen af kommunens 
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udviklingsmål. Eksemplificeret af følgende respondent: 

 

”Det sidste EU-projekt var under Horizon 2020. Det var spot-on i forhold til vores 

robot styrkeposition og hatr medført en række positive opfølgningseffekter, nye 

samarbejder og stor synlighed. Projektet har således skaffet os kontakt til og vidne 

om 400+ innovative start-ups og samarbejdspartnere fra hele EU på et for os vigtigt 

område” 

 

Figur 5.4.: Har projektdeltagelsen understøttet realiseringen af kommunens udviklingsstrategier?  

 

 

Et utal af sagområder gives som eksempel på, at projektdeltagelse har bidraget til realiseringen af 

kommunens udviklingsmål, men især synes det at være kommunens klima-, miljø- og 

energimålsætninger der understøttes af EU-projekterne: 

 

Affaldshåndtering 

Bæredygtig byudvikling 

Grøn omstilling 

Klimatilpasning, CO2-reduktion og bæredygtighed 

Klimadagsordenen. 

Miljøområdet 

Vedvarende energi 

Psykiatriområdet 

Det grønne område 

Realiseringen af vores klimaplan 

IT-infrastruktur 

Offentlig transportservice 

Grøn energi, ressourcebesparelser og udvikling af grønne løsninger 

Naturgenopretning og til en bæredygtig og mangfoldig natur i udvalgte Naturområder 

Genanvendelse af byggematerialer 

Cykelinfrastruktur 

Fjernvarme 

Klimaneutralitet 

Strategisk Energiplan 

Infrastruktur og grøn omstilling 
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Klimatilpasningsområdet 

Kommunens nuværende vækststrategi 

På naturområdet 

Erhvervsudviklingsstrategi 

Grøn virksomhedsudvikling 

 

Overordnet ser det ud til, at EU-projekterne efterhånden er indgået som et helt almindeligt og 

accepteret virkemiddel i de danske kommuner. Det er også tydeligt, at EU-projekternes bidrag kan 

opgøres på forskellige måder. Den mest direkte er selvfølgelig at opgøre mængden af de 

hjemhentede midler. En mere inkluderende opgørelsesmetode har imidlertid også blik for de 

generelle dynamiske bidrag som projekterne giver anledning til i kommunen og det bidrag 

projekterne giver til realiseringen af de politiske bestemte udviklingsmål i kommunerne. 

 

Man skal ikke forvente en salgstale fra Erhvervsstyrelsen 

 

Kommunerne har også mulighed for at søge EU-fonde, der forvaltes af Erhvervsstyrelsen. De fleste 

respondenter (69 pct.) tilkendegiver, at deres kommune ikke har nogen plan om at byde ind på 

disse fondsmidler.  

 

Figur 5.5.: Har din kommune en strategi om, at der skal hjemhentes midler fra EU-fonde, der 

administreres i Danmark (eksempelvis midler fra EU's Regionalfond og EU's Socialfond)? 

 

 

I de relativt få kommuner (17 respondenter), hvor man mener at midlerne, der stammer fra EU’s 

regionalfond og EU’s socialfond er spændende, er det så godt som altid kommunen selv, der skal 

tage initiativ til at søge disse midler. Der er ikke noget der tyder på, at Erhvervsstyrelsen har en 

udpræget ekstrovert profil i forhold til at promovere disse fonde i kommunerne. 
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Figur 5.6.: Hvem tager initiativ til at søge disse midler? (flere svar mulige) 

 

 

I EU's budgetforhandlinger har særligt de kommunale og regionale repræsentanter via Det 

Europæiske Regionsudvalg gjort en stor indsats for at bevare disse fonde – i modsætning til 

skiftende danske regeringsrepræsentanters mandat i disse forhandlinger. Men der er umiddelbart 

ikke noget de tyder på, at fondene spiller den helt afgørende rolle for de respondenter, der har 

bidraget til dette survey.  
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Kapitel 6 

 

Udenrigsministeriet 
 

En gensidig afhængighed mellem udenrigstjenesten og de danske kommuner? 

 

Udenrigsministeriet har flere forskellige indirekte kontaktpunkter til de danske byer og kommuner. 

Ét kontaktpunkt er etableret gennem de syv erhvervshuse, hvor ministeriet har udstationeret en 

handelsmedarbejder, der kan sparre direkte med det lokale erhvervsliv og danne en bro til Trade 

Council på Asiatisk Plads samt handelsmedarbejderne på de danske ambassader og konsulater. Et 

andet kontaktpunkt er EU-repræsentationen i Bruxelles, som i varierende udstrækning rækker ud 

til og mødes med de lokale medarbejdere på EU-kontorerne. Udenrigsministeriet indgår også 

aftaler med et udvalg af danske kommuner, der på forskellige måder kan indgå i de forskellige 

strategiske partnerskaber Danmark har etableret i Kina, Indonesien, Japan, Mexico og Sydkorea, 

og andre former for samarbejder med eksempelvis Indien og Sydafrika.  

 

Selvom der således er etableret flere indirekte kontaktlinjer mellem Udenrigsministeriet og de 

danske kommuner synes der ikke at eksistere mere direkte og systematiske kontaktflader mellem 

disse to forvaltningsniveauer. 

 

På den ene side kan man hævde, at det kun er naturligt, at man på den måde i praksis holder to 

forskellige internationale sfærer adskilt: én sfære der beskæftiger sig med dansk udenrigspolitik, 

og som eksempelvis defineres af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, og en anden 

sfære, der jævnfør kommunalfuldmagten ikke bevæger sig ind på det udenrigspolitiske område, 

men derimod beskæftiger sig med alle mulige andre grænseoverskridende problemstillinger. 

 

På den anden side synes det også klart, at det bliver stadig vanskeligere at opretholde en 

forestilling om at det giver mening at skelne mellem en såkaldt ”politisk” sfære og en ”upolitisk” 

sfære i Danmarks samlede internationale engagement. For det første arbejder udenrigstjenesten 

selv med kommercielt diplomati, videnskabsdiplomati, klimadiplomati, kulturdiplomati o.s.v. 

Dansk diplomati rækker meget længere ud end blot til de klassiske, sikkerhedsorienterede 

aktivitetsområder og det inkluderer dermed en meget bredere skare af danske og udenlandske 

interessenter. Moderne udenrigspolitik er åbent og inddragende. For det andet arbejder danske 

byer og kommuner også stadigt mere professionelt med et bredt spektrum af internationale 

områder. Vel at mærke områder, hvor udenrigstjenestens diplomater også begår sig. På mange af 

disse områder vil den danske udenrigstjeneste være dybt afhængige af de forskellige ressourcer 

som eksempelvis byerne kan byde ind med. Den grænseoverskridende folk-til-folk relation som er 

hele udgangspunktet for byernes internationale arbejde har udenrigstjenesten ofte vanskeligt ved 
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at etablere og navigere i. Modsat excellerer udenrigstjenesten i højniveau-kontakter som danske 

byer og kommuner kan vanskeligt at etablere på egen hånd. 

 

På grund af dette gensidige afhængighedsforhold vil man helt lavpraktisk forvente, at der med 

tiden var blevet udviklet en tæt og tillidsfuld relation mellem den danske udenrigstjeneste og de 

internationale medarbejdere i kommunerne.  

 

InvestInDenmark er den centrale forbindelseslinje 

 

24 respondenter (28 pct.) angiver, at de ”ofte” eller ”af og til” har én eller anden form for kontakt 

med den danske udenrigstjeneste mens 42 pct. hævder, at en sådan kontakt ”nærmest aldrig” 

finder sted. Generelt kan det ikke hævdes, at der er en bred og hyppig kontakt mellem 

Udenrigsministeriet og de danske kommuner. 

 

Figur 6.1.: Vil du mene, at din by/kommune har kontakt til Udenrigsministeriet? 

 

 

Respondenter, der svarer, at de ”ofte” har kontakt med Udenrigsministeriet præciserer, at 

kontakten er etableret med ”InvestinDenmark”, der er en del af Udenrigsministeriets Trade 

Council, eller med den del af Trade Council, der administrerer forskellige former for 

myndighedssamarbejde (eks. Strategisk sektorsamarbejde og twinningprojekter). Denne gruppe af 

respondenter understreger, at deres tætte samarbejde med Udenrigsministeriet fungerer fint og 

er fuldt ud tilfredsstillende og relevant. Eksempelvis illustreret af følgende respondent: 

 

”Vi har flere gange om ugen kontakt til InvestinDenmark og innovationscentre – især 

i USA, Tyskland, Korea/Japan. Desuden bruger vi ambassaderne af og til når vi er på 

konferencer, messer eller delegationsbesøg. Vi er ganske tilfredse med UM-

samarbejdet, især med InvestinDenmark” 

 

Blandt de respondenter, der ikke er i kontakt med Udenrigsministeriet særlig ofte, er der 

forskellige meninger om, hvorvidt det ville have været relevant for kommunen at have en noget 

hyppigere kontakt med udenrigstjenesten. En tredjedel ved ikke, om en hyppigere kontakt ville 

have været nyttig, en tredjedel svarer, at en hyppigere kontakt ikke er relevant for kommunen, og 
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en tredjedel mener, at man godt kan se for sig, at det ville have været nyttigt, hvis der var en 

stærkere og mere systematisk kontakt mellem deres kommune og Udenrigsministeriet. 

 

Figur 6.2.: Hvis du ikke kan svare ”ofte”, vil du mene, at det er relevant for din by/kommune at 

samarbejde mere med Udenrigsministeriet? 

 

 

Der er angiveligt masser man kunne samarbejde om 

 

Blandt de 22 respondenter, der mener, at det kunne være nyttigt at have en stærkere dialog med 

Udenrigsministeriet, mangler ikke forslag til, hvad en sådan dialog kunne handle om: 

 

”EU's strategi for Østersøen” 

 

”Eksportfremme” og ”bidrag til erhvervsrettede indsatser” 

 

”Tiltrækning af arbejdskraft” 

 

”Tiltrækning af udenlandske virksomheder” 

 

”Tiltrækning af international kapital” og ”Tiltrækning af investeringer” 

 

”Delegationsture” 

 

”Energiområdet/den grønne omstilling” 

 

”Grænsesamarbejde (med Tyskland)” og ”Regionalt samarbejde (med Sverige)” 

 

”Turisme” 

 

”Synlighed ude i verden med forskellige innovative løsninger (ex smart city løsninger) – 

Udenrigsministeriet kan bidrage til at bringe byen ud på verdensmarkederne og dermed 

brande hvad vi kan og hvad evt. vores virksomheder kan .... eller ministeriet kan fortælle 

omverdenen hvad virksomheder kan komme hertil for at teste” 
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”Udenrigstjenesten kunne bidrage til at klæde kommunen og vores erhvervsliv bedre på i 

det internationale samarbejde” 

 

Blandt alle respondenterne en bloc, er nogen af den opfattelse, at Udenrigsministeriet mangler et 

blik for den betydning kommuner spiller på det internationale område. Der udtrykkes således 

forhåbning om: 

 

”At UM ser kommunernes værdi i international samarbejde/relationer med internationale 

offentlige myndigheder” 

 

”At UM i højere grad ser værdien af kommunerne generelt” 

 

”Altså hvis ambassaderne kendte til de danske kommuners venskabsbyrelationer, så er det 

godt for alle parter (hele Danmarks interesser), at der aktivt bakkes op om sådanne 

relationer. Vi har set flere eksempler på at by-til-by kontakten er den, der ”åbner op” for 

andre aktiviteter, også erhvervsmæssige” 

 

Nogle peger på, at det kunne være ønskelig hvis udenrigstjenesten var mere proaktiv i forhold til 

kommunerne: 

 

”Mere udfarende om mulige investeringer til vores by fra udlandet” 

 

”De står altid til rådighed og er servicemindede, men kunne godt ønske de var mere 

opsøgende ift. mindre kommuner” 

 

Endelig er der få der mener, at deres kommune måske ikke er interessant nok for 

Udenrigsministeriet: 

 

”Vi er en mindre kommune som sjældent vil være attraktiv for UM at samarbejde med” 

 

Samlet set er tyder det på, at der eksisterer et uudnyttet samarbejdspotentiale mellem 

Udenrigsministeriet og de danske kommuner. Det eksisterende samarbejde vurderes overordnet 

positivt, og en del respondenter fra de kommuner, der ikke samarbejder med Udenrigsministeriet 

har mange idéer til, hvad sådan et samarbejde kunne handle om. En betingelse for, at dette 

samarbejdspotentiale udnyttes synes at være, at Udenrigsministeriet i større udstrækning får 

øjnene op for kommunernes behov, interesser, kapaciteter og aktiviteter på det internationale 

område, og at Udenrigsministeriet går mere proaktivt til kommunerne med henblik på at få udløst 

samarbejdspotentialet. Fsva. kommunerne kan det tænkes, at der i nogle forvaltninger mangler en 

bevidsthed om, at udenrigstjenesten også er en serviceorganisation, der har en kapacitet og en 

vilje til at indgå i et konstruktivt samarbejde. Det gælder også samarbejde i forhold til landets 
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mindre kommuner. 
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Kapitel 7 

 

Andre internationale dagsordener af betydning for 

kommunerne 
 

Den sidste del af internationaliseringssurvey 2022 forsøger at belyse, hvilke andre dimensioner af 

kommunernes og byernes internationale relationer, der optager sindene. Tanken med denne del 

er dels at kaste et nærmere blik på nogle af disse temaer i senere surveys, dels at få et indblik i, 

hvor bredt et forskningsfelt ”Byernes internationalisering” er.  

 

Det første indtryk er, at der blandt respondenterne eksisterer en stor interesse for at diskutere 

internationaliseringen af deres kommuner. Det andet indtryk er, at virkelighedens 

internationalisering synes at vedrøre et endog meget bredt spektrum af temaer, problematikker 

og sagområder i den offentlige sektor. 

 

Blandt de temaer, der jvnf. respondenterne bør belyses i et internationalt perspektiv er: 

 

”En afdækning af samspillet mellem kommune, erhvervsliv og foreningsliv i forbindelse 

med kommunens internationalisering” 

 

”En kortlægning af samarbejde mellem universiteter og kommuner ift. Internationalisering 

 

”En diskussion af, hvilke konsekvenser det har, at mindre kommuner ikke bruger de 

sammen ressourcer og indgange til samarbejdet internationalt som store” 

 

”En større belysning af internationaliseringsaktiviteter i de mellemstore byer, deres 

muligheder og udfordringer. 

 

”En diskussion af hvilke barrierer kommunerne oplever for det internationale arbejde. 

 

“En analyse af, hvilket potentiale, der kunne være ved at danske kommuner samarbejder 

omkring international forhold. I dag agerer kommunerne næste 100 pct. alene ift. EU-

ansøgninger - der er for lidt fokus på kommunernes DNA, ift. hvor det giver mening at gå 

sammen og søge midler der styrker, feks. den region flere kommuner tilhører” 

 

”En redegørelse for Kommunernes handlerum på det internationale område - hvad må 

kommunerne i internationalt arbejde”? 
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“En analyse af indholdet af og resultaterne fra programmer som Living Cities og DK 2020” 

 

”En belysning af udbyttet/resultaterne (kulturelt og kompetencemæssigt) for børn og unge 

af at indgå i internationale aktiviteter - også i førskole regi” 

 

”Udvikling af et katalog af best-practice på forskellige områder: Internationalisering på 

uddannelsesområdet, alle niveauer inkl. videregående uddannelser; tiltrækning af 

international arbejdskraft; Bæredygtighed, klimaområdet og grønne investeringer; 

internationalt kultursamarbejde; internationalt samarbejde på sundhedsområdet etc.” 

 

”Udvikling af en guide eller et idékatalog, der hjælper kommunerne med at oversætte de 

17 verdensmål til et ’kommunalt fordøjeligt plan’" 

 

”Mere fokus på den omverden, der befinder sig lige omkring os – i Skandinavien, Østersøen 

og syd for grænsen og de regionale samarbejder, der ikke er for "hapsiflapse". 

 

”Vidensdeling om praktik i forbindelse med etablering af samarbejder om 

projektansøgninger og hjemtagelse af EU-midler, herunder også spredning af de gode så 

vel som dårlige erfaringer med EU-projekter” 

 

”En analyse af, hvordan venskabsbysamarbejdet kan og bør udvikles til strategiske 

samarbejder” 

 

”En undersøgelse af, hvorfor der synes at mangle politisk opbakning i kommunerne til det 

internationale samarbejde” 

 

”En klarlæggelse af, hvilken rolle KL indtager på den internationale scene” 

 

”En analyse af, hvorfor calls til EU-projekter ofte ender i ingenmandsland i Kommunerne. 

Projekterne ender ofte med at blive kasteboldt mellem 

forvaltningerne/sektorerne/enhederne” 

 

”En større evaluering af, hvorvidt internationalisering af kommunerne og det 

internationale arbejder kaster værdi af sig, og hvad det i det hele taget betyder for en 

kommune at der eksisterer et bredt funderet internationalt udsyn” 

 

”En afdækning af hvilke kompetencer, de eksisterer i kommunerne på det internationale 

område, herunder sproglige og kulturelle kompetencer” 
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”En grundig belysning af problemet omkring den manglende arbejdskraft og udfordringen 

med at tiltrække internationale specialister, studerende, flygtninge/indvandrere” 

 

”En diskussion af værdien i kommunerne af at bidrage til og deltage i den demokratiske 

samtale internationalt” 

 

Det er tydeligt, at der synes at eksistere et utal af uafdækkede og underbelyste temaer på 

internationaleringsområdet, som giver anledning til diskussion og spørgsmål i kommunerne. Det er 

også klart, at vi i dag ikke har svar på alle disse spørgsmål, og at der derfor synes at være et stort 

behov for at organisere og igangsætte betydelig mere praksisnær forskning såvel som 

grundforskning på området.  


