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09.30 Velkomst - og hvad betyder EU for  
 kommunerne?

 v. Erik Flyvholm, 
 Formand for KL’s Internationale udvalg og  
 borgmester i Lemvig Kommune

09.35 Tysklands EU-formandskab 2020 – hvilken vej  
 går det?

 Der stilles skarpt på det tyske EU-formandskab  
 og de store udfordringer i EU, som Covid-19,  
 Brexit-forhandlinger og EU’s budget for 2021-27.  
 Oplægget vil også give et indblik i det dansk- 
 tyske samarbejde.

 v. Joachim Bleiker, 
 Repræsentant for den tyske ambassade i Dan- 
 mark. Minister Plenipotentiary and Commissioner  
 for the German Minority and Borderland Contacts  
 at German Embassy, Copenhagen. 

 Oplægget foregår på engelsk.

10.00 Pause på 15 min.

10.15  Aktuelt i EU - set med Kommissionens briller 
 Hvad vil den Europa-Kommissionen? Og hvor  
 er EU på vej hen når emner som den grønne  
 omstilling og digitalisering i stadig højere grad  
 sætter rammen om den europæiske politik? Og  
 hvad indebærer EU’s budget 2021-27 for kom- 
 munerne?

 v. Stina Soewarta, 
 Chef for Europa-Kommissionens repræsentation i  
 Danmark. 

11.00 Pause på 15 min.

11.15 Den grønne dagsorden, hvor står EP og hvor- 
 dan vil det berøre den kommunale hverdag.

 v. Pernille Weiss (C) 
 Medlem af Europa-Parlamentet.

11.45  Pause på 10 min.

11.55 Status på Brexit-forhandlingerne

 Hvad kommer der til at ske når UK forlader EU –  
 og hvordan vil det påvirke Danmark?

 v. Niels Heltberg, 
 Sekretariatschef for Udenrigsministeriets  
 Brexit-sekretariat. 

12.30 Frokostpause på 30 min.

13.00 To spor fra 13.00-14.15
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Spor 1:  Bydiplomati og kommunerne

 

13.00 Velkomst 
 v. Erik Flyvholm, 
 Formand for KL’s Internationale udvalg og  
 borgmester i Lemvig Kommune.  

13.05 Hvad er bydiplomati, og hvilke mulig- 
 heder rummer det for kommunerne?
 – De politiske overvejelser bag et aktivt  
 bydiplomati
 – Hvad er de konkrete politiske resultater? 
 – Hvad viser den seneste undersøgelse  
  om bydiplomati
 v. Martin Marcussen, 
 Professor ved Institut for Statskundskab,  
 Københavns Universitet.

13.25 En kommunes erfaringer med  
 bydiplomati
 – Hvilke erfaringer har Sønderborg kom- 
  mune fået ud af sit internationale  
  arbejde fx ift. FNs verdensmål
 – Hvorfor prioriterer kommunen det
 – Gode råd til andre kommuner
 v. Erik Lauritzen,
 Borgmester i Sønderborg Kommune

13.50 Udenrigsministeriets fokus på  
 bydiplomati 
 – Hvorfor har Udenrigsministeriet fokus  
  på bydiplomati?  
 – Hvad kræver det politisk og ressource- 
  mæssigt?
 – Hvad er gevinsten? 

14.00  Spørgsmål

Spor 2:  EU-fonde og programmer 2021-27 –  
 hvad er relevant for kommunerne? 

13.00 Velkomst 
 v. Kirstine Bille, 
 Næstformand for KL’s Internationale  
 udvalg og 2. viceborgmester i Syddjurs  
 Kommune.  

13.05 Strukturfondene – Social og Regional- 
 fonden 
 De kommende strukturfondsprogrammer  
 i Danmark – og hvad skal kommunerne  
 være opmærksom på?
 v. Pernille von Lillienskjold, 
 Kontorchef for EU’s strukturfonde og  
 decentral erhvervsfremme, Erhvervs- 
 styrelsen.

13.30  Programmer for den grønne omstilling,  
 digitalisering og kultur 
 Få viden om de mest kommunerelevante  
 EU-programmer - og hvordan man kan  
 søge dem?  
 v. Birgitte Wederking, 
 Direktør for Greater Copenhagen EU-Office,  
 som vil holde oplægget som repræsentant  
 for Danish Local Regional and Research  
 Co-Op Brussels (Dacob). Dette er et samar- 
 bejde mellem danske universiteters, regio- 
 ners og kommuners repræsentationer i  
 Bruxelles. 

14.00  Spørgsmål

14.15 Pause 15 min

14.30 Hvor er EU på vej hen? 
 Hvor er Europa på vej hen? Hvad kan vi særlig forvente af Tyskland, hvis holdning er blevet særlig vigtig for  
 Danmark efter Brexit? Hvordan kan Danmark gøre sig selv attraktiv i forhold til at være en alliancepartner, som  
 de andre lande søger? Og spiller kommunerne overhovedet en rolle i EU-polititikken? 
 
 v. Lykke Friis, Direktør for Tænketanken Europa.

15.15 Tak for i dag 


