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Lokale og regionalemyn-
digheder har en afgø-
rende rolle i håndterin-

gen af covid-19. Samtidig
er det også der, de konkrete
udfordringer liggermed for
eksempel sundhedsvæse-
net ogældreplejen. Det sagde

EU-KommissionsformandUrsula
von der Leyen, da hun holdt sin tale
på Det Europæiske Regionsudvalgs
140. plenarforsamling, som denne
gang foregik digitalt. Her fremhæ-
vede hun også den store tillid, som
lokale myndigheder har opbygget.
– Lokale myndigheder fortsætter
med at være den institution, som
europæerne har størst tillid til. Je-
res arbejde har fået jeres borgere til
at føle, at de ikke var alene, selv når
de ikke kunne forlade deres hjem,
sagde hun.
I sin tale understregede kommissi-

KOMMUNER
ER AFGØRENDE
FOR EUROPAS
GRØNNE
OMSTILLING

Danske kommuner har en klar fordel i EU, når de søger penge til det
grønne område. Den fordel skal udnyttes, når det snart bliver lettere
at søge penge fra EU’s fonde, for det bliver ligesom at sparke en
åben dør ind.

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP

onsformanden desuden, at den tillid
skal tages alvorligt i EU’smedlems-
stater, fordi lokalemyndigheder
også vil komme til at spille en cen-
tral rolle i genopretningen af Europa
efter krisen.
Erik Flyvholm (V), som ermedlem
af EU’s regionsudvalg og formand
for KL’s internationale udvalg, del-
tog også digitalt på plenarforsamlin-

gen og fortæller, at der i den europæ-
iske dagsorden lige nu er rigtigmeget
fokus på det decentrale niveau.
– Kommuner og regioner har fået
stor anerkendelse af EU’s ledere ved,
at både EU-Kommissionens formand
Ursula von der Leyen, forbundskans-
ler AngelaMerkel og en række andre
EU-kommissærer deltog og aner-
kendte, hvor vigtigt det decentrale
niveau er i håndteringen af en krise
som covid-19.

Genopretningen skal være grøn
På plenarforsamlingen blev der talt
meget om genopretningen efter co-
vid-19 imedlemslandene, og der var
især fokus på, hvordan den grønne
omstillingmedDen europæiske
grønne pagt kan blive en del af EU’s
genopretningsplan.
– Det er jo ikke kun et spørgsmål om
grøn omstilling. Det er en ny vækst-

EU’S REGIONSUDVALG
Det Europæiske Regionsudvalg er et officielt EU-
organ, der har en rådgivende funktion i forhold til
lovgivningsprocessen i EU. Regionsudvalget har ret til
at afgive høringssvar under lovgivningsprocessen og
består af lokal- og regionalpolitikere fra alle medlems-
lande. I Danmark udpeger KL seks kommunalbesty-
relsesmedlemmer, og Danske Regioner udpeger tre
regionsrådsmedlemmer.
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strategi, somman forsøger at lægge
medDen grønne pagt. Så det er både
en vækst- og en genopretningsplan,
man lægger op til fra EU’s side, og
det er i virkeligheden et ret ambitiøst
projekt. I stedet for at investere i det
eksisterende, så prøverman at lave
en grøn omstilling og udvikle i en ny
retning, siger Erik Flyvholm.
Især når det kommer til den grønne
omstilling understreger Erik Flyv-
holm vigtigheden af det samarbejde
og den erfaringsudveksling, som
foregår i EU’s regionsudvalg.
– Noget af det, vi talermeget om i Re-
gionsudvalget, er, hvordan vi bedst
lærer af hinanden. Vi har et projekt,
som hedder ”GreenDeal Going Lo-
cal”, hvor vi også spiller indmed ek-
sempler fra vores egne lande. Der har
vi blandt andet nævnt DK2020, som
20 kommuner i Danmark allerede er
med i, siger han.

Han nævner også forbundskansler
AngelaMerkels indslag på den digi-
tale talerstol, hvor hun blandt andet
fremhævede de lokalemyndigheders
rolle i den grønne omstilling.
– Selvom der selvfølgelig lige nu er
nogle udfordringer i medlemslande-
ne, så talte AngelaMerkelmeget om
samhørigheden og løsninger inden
for den grønne omstilling, som i stor
grad skal findes på det decentrale ni-
veau hos kommunerne og regioner-
ne, siger Erik Flyvholm om talen.
Erik Flyvholm, som også er borg-
mester i Lemvig Kommune, påpeger
desudenDanmarks ambitioner på
det grønne område, og hvordan det
spiller rigtig godt sammenmed den
grønne dagsorden, som lige nu her-
sker i EU.
– Formange kommuner iDanmark
og også ude ved os i LemvigKom-
mune er der for eksempel store pro-

blemstillingermed vand – både i
formaf havvand der stiger, regnvand
og stormflod. Det skal vi beskytte
os imod, og de indsatser er allerede i
gang. Desuden er kommunerne også
i fuld svingmed at producere grøn
energi i formaf vindmøller, solceller
og klimarenoveringer. Det flugter jo
rigtig godtmeddet, somvonder Ley-
en ogMerkel sagde på plenarforsam-
lingen, og derfor er det rigtig vigtigt,
at vi kan dele ud af vores viden.

Skal ruste sig til det nye budget
Med det kommende syvårige budget
for EU står samhørighedspolitik-
ken over for enmodernisering, som
blandt andet skal simplificere admi-
nistrationen af EU-midlerne. Ifølge
Kirstine Bille (SF), næstformand for
KL’s internationale udvalg, medlem
af Regionsudvalget i EU og byråds-
medlem i Syddjurs, er det ekstremt

Erik Flyvholm (V)
er borgmester i
Lemvig og me-
get begejstret
for EU’s grønne
dagsorden, når
det kommer til
genopretningen
efter COVID-19.
Sommedlem af
EU’s regionsud-
valg og formand
for KL’s interna-
tionale udvalg
arbejder han for
lokale myndig-
heders inter-
esser i EU og
videndeling mel-
lemmedlems-
landene.
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siger han og fortsætter:
–Mellem 40-50 procent af de dags-
ordenspunkter, som vi siddermed i
kommunerne, indeholder elemen-
ter, som er berørt af beslutninger
taget i EU. Så det er en del af den
virkelighed, vi er i, og derfor er det et
vigtigt område at følgemed i.

En åben dør at sparke ind
For Erik Flyvholm vil det nye bud-
get og de grønnemidler være en
stor mulighed for især et land som
Danmark, hvis vi altså formår at
udnytte potentialet.
– Når vi ser på den aktivitet, vi har
i Danmark på området med den
grønne omstilling, og vi samti-
digt hører, hvad der bliver sagt fra
EU-formandskabets side, så er der
jo en åben dør at sparke ind, når
det kommer til at arbejde med den
grønne omstilling og hele klimaud-
fordringen, siger han og fortsætter:
– I Danmark, hvor vi har nogle for-
spring på det her område, skal vi
forstå at udnytte det – også med de
midler, der kommer – til at stimu-
lere yderligere vækst. Ikke bare
i Danmarkmen også i resten af
Europa. Det kunne også give nogle
muligheder for at skabe mere vækst
og udvikling på den anden side af
pandemien. Så derfor er det vigtigt
hele tiden at holde øje med, hvor
mulighederne er, og hvordan vi i
fællesskab kan udnytte dem bedst.
• frst@kl.dk

vigtigt, at kommunerne følger med
i, hvadmoderniseringen kommer til
at betyde.
–Kommunerne skal være opmærk-
sommepå, at der kommer et nyt se-
tup. De kan stadig søgemidler, og de
blivermeremålrettede. Hele syste-
metmed, hvordanman tidligere har
skulletmedfinansiere krone til kro-
ne, bliver også lavet om, og det bliver
en nymåde at gøre det hele på. Jeg
tror, at det blivermeget lettere. Det
synes jeg, at kommunerne allerede
skal begynde at ruste sig til nu, for
det bliver altsåægtemenneskepen-
ge, somkan bruges direkte ude i både
regioner og kommuner, siger hun.
Udviklingsmidlerne vil især blive fo-
kuseret på innovation, digitalisering
og den grønne omstilling, og det er
en rigtig positiv prioritering for dan-
ske kommuner, ifølgeKirstine Bille.
– Den grønne dagsorden ogGreen
Deal er kobletmeget sammenmed
budgettet, så vi kan se nogle rig-
tig fornuftige kroner gå til det. Nu
har vi i Danmark længe kaldt os et
foregangsland på energiområdet og
specielt vindenergi, og det er noget,
som især kommunerne er dygtige til.
Vi sidder jo helt ude i front, og rigtig
mange kommuner er allerede koblet
på en række projekter, for eksempel
Borgmesterpagten, DanmarksNa-
turfredningsforeningsKlimakom-
muner ogDK2020, siger hun.

Usikker fremtid
Ifølge Kirstine Bille forventes bud-
gettet at falde på plads i løbet af det
tyske formandskab forMinisterrå-
det i EU (inden årsskiftet). Hun un-
derstreger dog også, at det er svært
at forudsige noget i disse tider.
– Verden ændrer sig for hvert mi-
nut, der går, lige for tiden. Men det
er Tyskland, der har musklerne til
at sige: ”Så er det nu, vi slår en streg
i sandet.”
Erik Flyvholm understreger også
kompleksiteten af forhandlingerne,
som stadig bliver påvirket afmange
forskellige problemstillinger, men
især Brexit vækker bekymring hos
formanden.
– Genopretningsplanen oven på
pandemien og så Brexit oveni, som
vi ikke ved, hvor havner henne - det
er noget, som for alvor kommer til at
få indflydelse på forhandlingerne.
Storbritannien har førhen stået for
omkring 14 procent af økonomien i
EU, så det er en stor spiller, der snart
forsvinder.Men der er en del aktivi-
teter, som ikke er faldet bort, og der-
for harman også diskuteret, hvordan
man så skal prioritere de her aktivi-
teter, når Storbritannien træder ud.
Ude på vestkysten, hvor jeg befinder
mig, er der nogle kommuner, som
stadig levermeget af fiskeri, og fiske-
riet er et stort problem i de forhand-
linger omBrexit, somkører nu i EU,

EU-TEMADAG HOS KL
Tirsdag den 24. november af-
holder KL en digital temadag
om EU. Der vil være oplæg om
nogle af de største relevante EU-
temaer, som for eksempel EU’s
budget og strukturfondene samt
den grønne omstilling og digi-
talisering. Desuden vil Direktør
for Tænketanken Europa, Lykke
Friis, give et indblik i, hvor EU er
på vej hen, og hvad dette betyder
for de danske kommuner.

EU’S SAMHØRIGHEDSPOLITIK
EU’s Samhørighedspolitik (Cohesion Policy) udgør
næsten en tredjedel af EU’s totale budget og har til
formål at understøtte lokale udviklingsprojekter og
mindske ulighed på tværs af landene. Samhørigheds-
politikken implementeres blandt andet med midler
fra strukturfonde, som også bidrager til vækst og be-
skæftigelse i Danmark.
Strukturfondsinvesteringer har bidraget til at skabe
godt 13.000 nye private fuldtidsjob og styrket virk-
somhedernes omsætning med ca. 22 mia. kr. i den
foregående budgetperiode. Samlet har initiativerne
kostet ca. 4,5 mia. kr. at gennemføre, hvoraf halvde-
len kommer fra EU’s Regional- og Socialfond. 80 pro-
cent af alle danske kommuner deltager i et eller flere
strukturfondsprojekter.
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