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International strategi 2016 - 2020
Høje-Taastrup Kommunes internationale arbejde skal være et instrument til udvikling. Det internationale arbejde skal via adgang til ny viden og netværk understøtte kommunens strategiske indsatser og tilføre væsentlig værdi.
Kommunens internationale arbejde tager således afsæt i, at kommunens politiker, strategier
og visioner understøttes gennem internationale aktiviteter.
Kommunens internationale udsyn skal ligeledes sikre, at Høje-Taastrup Kommune fortsat er
en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med fagligheder i en international retning.
Høje-Taastrup Kommune er i dag betalende part i regionale internationalt orienterede samarbejder, som kræver, at kommunen deltager aktivt for at få fuldt udbytte.
Her kan bl.a. nævnes samarbejdet omkring Greater Copenhagen og Copenhagen EU-Office.
Regionale samarbejder som skal professionalisere tiltrækning af internationale investeringer
og søgning af EU-midler for både kommunen og virksomheder.
Det internationale arbejde tager afsæt i fire indsatsområder:





Afsøge muligheder og søge midler gennem Copenhagen EU-office i det omfang det tilfører væsentlig værdi til kommunens strategiske indsatser
Aktivt indgå i samarbejdet om tiltrækning af udenlandske investeringer i regi af Greater Copenhagen
Skabe og understøtte netværk ved at samarbejde med venskabsbyer og ad hoc baserede internationale samarbejder.
Understøtte lokale virksomheders vækst- og eksportmuligheder ved hjælp af bl.a. International House’, Væksthusets og Eksportrådets ekspertise på området.

Copenhagen EU-Office og søgning af EU fonde
Høje-Taastrup Kommunes strategiske indsatser kan i rette sammenhæng tilføres ekstra værdi
ved at de kobles på EU-projekter og søgning af EU-midler.
Høje-Taastrup Kommune ønsker at deltage i EU-projekter i det omfang, at det giver en væsentlig værditilførsel til disse strategiske indsatser.
I 2015 åbnede Region Hovedstaden et EU-kontor, som alle kommuner i regionen finansierer i
fællesskab. Kontoret stiller sekretariat til rådighed til sparring og vejledning i retning af EUmidler, som kommunen og/eller erhvervslivet kan søge.
Høje-Taastrup Kommune vil aktivt bruge EU-kontoret til sparring og vejledning omkring EUprojekter samt mulighed for gensidige besøg og ’praktikophold’ for ansatte i HTK, når det giver særlig værdi for opgaveløsningen og medarbejderens udvikling.
Den løbende relationsvaretagelse til EU-kontoret og øvrige deltagere i regionens EU-netværk
foregår med repræsentation i EU-kontorets regionale arbejdsgruppe. Deltagelsen er forankret
i Vækst- og Erhvervsområdet, som sikrer, at henvendelser og informationer fra EU-kontoret
fordeles til relevante centre i organisationen. Det er de enkelte centre, som vurderer hvorvidt
de ønsker at forfølge et givent projekt. Der nedsættes i administrationen et netværk af medarbejdere, som har særligt fokus på internationalt arbejde, EU-projekter og søgning af puljer.
For at sikre professionel og effektivt deltagelse i EU-projekter vil den administrative og økonomiske håndtering af EU-projekter ligge hos dedikeret ressource i administrationen.
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Kommunens HR-afdeling bistår med assistance gældende personale- og lønmæssige oplysninger.
De enkelte centre, hvor et givent projekt er forankret, skal selv forestå projekthåndteringen
udover de administrative og økonomiske forhold.
Deltagelse i evt. EU-projekter skal behandles i direktionen.
Greater Copenhagen
Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser til Høje-Taastrup Kommune handler også om
tiltrækning af udenlandske investeringer.
Høje-Taastrup Kommune er part i det regionale initiativ Greater Copenhagen, som er en fælles indsats mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne for at tiltrække
udenlandske investeringer.
Høje-Taastrup Kommune indgår aktivt i netværk og samarbejde med de udførende aktører
under Greater Copenhagen, herunder Regionen og Copenhagen Capacity, samt brug af Greater Copenhagens brandet med henblik på at sikre, at udenlandske investeringer også bliver
lagt i Høje-Taastrup Kommune.
Arbejdet i regi af Greater Copenhagen er primært placeret i Vækst- og Erhvervsområdet.
Netværk og samarbejder
Høje-Taastrup Kommune ønsker at understøtte kommunens strategiske indsatser via samarbejder med relevante internationale parter.
Høje-Taastrup Kommune har en række venskabsbyer som byrådet, kommunens administration og foreninger har dialog og laver aktiviteter med.
Venskabsbyer anno 2016:
 Oldenburg
 Valmiera
 Ängelholm
Kommunen fortsætter arbejdet med venskabsbyer og vil fremad indgå internationale samarbejder af mere ad hoc-mæssig karakter omkring relevante temaer og fælles interesser, som
understøtter kommunens strategiske indsatser.
Understøtte lokale virksomheders vækst - og eksportmuligheder
Høje-Taastrup Kommune ønsker, at understøtte erhvervslivets vækst og skal som en del af
kommunens erhvervsservice understøtte lokale virksomheders mulighed for øget vækst og
eksport.
Via samarbejder med Væksthuset og Eksportrådet inviteres kommunens erhvervsliv til arrangementer og får adgang til rådgivning, som kan understøtte deres muligheder for eksport.
Høje-Taastrup Kommune understøtter erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft, bl.a.
som partner i International House, som er samlingssted for private og offentlige services til at
modtage og fastholde udenlandske kvalificerede medarbejdere.
Kommunen vil i sit internationale arbejde gennem bl.a. Copenhagen EU-office og Greater Copenhagen arbejde for, at det lokale erhvervsliv ligeledes får værdi af disse samarbejder.
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