Magistraten

Punkt 14.

Godkendelse af udlandsrejse til Bruxelles
2016-049598
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at rådmand Lasse P. N. Olsen deltager i den
europæiske uge for regioner og byer - OPEN DAYS - den 11. til 12. oktober 2016 i Bruxelles.

Sagsbeskrivelse
OPEN DAYS er en årlig fire-dages begivenhed, hvor byer og regioner fremviser deres evne til at skabe vækst
og arbejdspladser, at implementere EU’s samhørighedspolitik og at bevise vigtigheden af det lokale og
regionale niveau for gode europæiske styreformer. Overskriften i 2016 lyder: "Regioner og byer for
bæredygtig og inklusiv vækst". Lasse P. N. Olsen er blevet inviteret til at tale ved arrangementet.
Siden det første arrangement i 2003 er OPEN DAYS blevet en europæisk platform for netværk mellem
eksperter i regional og lokal udvikling. Udveksling af god praksis i økonomisk udvikling og social inklusion,
samarbejde på tværs af grænser, offentlig-private partnerskaber samt regional innovation og lokaludvikling
styret af lokalsamfundet er blot nogle af de mange emner, der bliver bragt på banen.
OPEN DAYS er i dag den vigtigste begivenhed i forhold til EU’s regionalpolitik. 6.000 lokale, regionale, nationale
og europæiske beslutningstagere samt eksperter deltager i mere end 100 workshops, debatter, udstillinger
og netværksmuligheder.
Under OPEN DAYS skal Lasse den 12. oktober 2016 tale ved en workshop, som handler om fordelene ved
en moderne cirkulær økonomi for regioner, byer og erhvervslivet. Eksempelvis kan det at lukke ressource
loops både skabe lokale arbejdspladser og vækst, mindske afhængigheden af importerede ressourcer uden
for Europa, øge den lokale økonomiske omsætning og virksomhedernes konkurrencemæssige fordel samt
reducere den lokale og globale påvirkning af miljøet og klima.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Bilag:
Program.pdf
Beskrivelse af talere under workshop om fordelene ved en moderne cirkulær økonomi for regioner, byer og
erhvervslivet.docx
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