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Övergripande plattform
• Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den
kommunala verksamheten
• Internationellt samarbete och projektarbete inriktas särskilt på
ömsesidigt utbyte för kompetensutvecklig och verksamhetsnytta
• Värmdö kommun har en positiv inställning till samverkan med
andra aktörers EU-initiativ och förfrågningar om studiebesök från
andra länder
• Ansökningar om medel för internationell verksamhet från t ex
EU-strukturfonder i alla verksamheter uppmuntras
• Uppmuntra barn och ungdomar till att söka internationella kontakter

Ett internationellt utbyte blir
viktigare och viktigare i dagens
samhälle. Globaliseringen medför
att gränserna suddas ut och människor knyter kontakter länder
emellan, mycket tack vare teknikutvecklingen. Många frågor för
samhällsutvecklingen är globala
och kräver samverkan mellan flera
olika aktörer. Värmdö kommun är
i stort behov av omvärldskunskap,
nya idéer och samverkan. När
det gäller verksamhetsutveckling
är erfarenhetsutbyte viktigare än
geografisk fokusering.
Samtidigt behövs en strukturerad
hantering av internationella frågor
och EU-frågor för att kommunen
ska kunna utnyttja de möjligheter
som EU-medlemskapet innebär.
För att öka förståelsen och för att
bedöma olika samarbeten behövs

förtydliganden för Värmdö kommuns internationella arbete när det
gäller syfte, inriktning och organisation.

Det internationella arbetet kan sägas utgöra tre delar.
1. Internationellt arbete generellt (t ex studiebesök och viss omvärldsbevakning).
2. Internationellt samarbete (fördjupade relationer med en viss ort/
kommun eller vänorter).
3. Samverkansprojekt (t ex EU-projekt).
Internationella arbeten omfattar i
det här dokumentet både vänortssamarbeten och övriga internationella arbeten av enklare karaktär.
Det kan handla om studiebesök
i syfte att hämta inspiration och
kunskap för verksamhetsutveckling
eller för lokal/regional utveckling.
Det kan också handla om samverkansprojekt med EU-finansiering
eller biståndsprojekt med finansiering från t ex Sala-Ida. För detta

gäller information och rådgivning
gällande EU:s strukturfonder och
Östersjösamarbeten.
Internationella fördjupade samarbeten eller vänorter handlar om
långsiktigt arbete med aktiviteter
främst för medborgare, elever,
föreningar, företag mellan kommunerna. Kommunerna fungerar som
en bro eller länk som möjliggör utbyten. Vänortsutbyte handlar idag
alltmer om att etablera partnerskap
kring konkreta samarbetsprojekt,
där nyttan för olika verksamheter
i de samarbetande kommunerna är
påtaglig. Syften här är ett ömsesidigt utbyte för den lokala/regionala
utvecklingen eller där det medför
en direkt medborgarnytta. För vänortssamarbeten tecknas avtal och
är ett arbete med kontinuitet.
Genom att systematisk arbeta
med internationella frågor och
EU-projekt kan Värmdö kommun
utvecklas genom erfarenhetsutbyte,
innovationer samt även tillgodogöra sig finansiering för just dessa
syften.

Syfte och strategi
Värmdö kommuns internationella arbete har till syfte att dels främja
den lokala/regionala utvecklingen samt dels att utveckla och effektivisera kommunens egna verksamheter. Dessutom är syftet att hitta
nya sätt att aktivera medborgarna och få dem att delta i debatten
om gemensamma europeiska frågor.
När det gäller verksamhets- och kompetensutveckling är erfarenhetsutbyte viktigare än geografisk fokusering. Detta innebär att verksamheter bör kunna söka inspiration och samverkan i olika delar av
världen.

Strategi
Det är flera saker som behöver
göras för att kommunen ska kunna
tillgodogöra sig internationell
kunskap. Samverkan behövs ofta
mellan olika aktörer i och utanför
kommunen i många gemensamma
angelägenheter. Värmdö kommun
behöver därför delta i nätverk med
internationellt fokus främst inom
EU och Östersjöområdet.
Val av samarbetspartners bör göras
fritt utifrån vad som är syftet och
med hänsyn till kommunens policy
och riktlinjer.
Samordning behövs för att
underlätta hanteringen kring de
möjligheter och verktyg som finns
inom internationella arbetet och
EU. Samarbeten genom projekt
inom ramen för EU:s fonder och
program skapar möjligheter till
delfinansiering som bör tas tillvara.
Kompetensutveckling behövs för
ett framgångsrikt internationellt
samarbete. Detta gäller språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjlig-

heter, samhällsformer och kulturer
samt projektledning.
Internationella samarbeten ska
byggas på långsiktighet och framförhållning. Nya vänortssamarbeten kan utvecklas med fokus på
aktiviteter/samarbeten för medborgare i kommunerna. Syften här är
ett ömsesidigt utbyte medborgare
emellan för den lokala/regionala
utvecklingen.
Uppmuntran behövs för att
verksamheter ska delta i olika
EU-finansierade projekt. Värmdö
kommun bör bättre ta tillvara på
de möjligheter till finansiering som
EU-medlemskapet ger.
Värmdö kommun ska ha en
positiv inställning till förfrågningar
från utlandet om studiebesök och
liknande. På samma sätt som kommunen vill ha möjlighet att göra
studiebesök för att lära av andras
erfarenheter ska vi ge möjlighet till
andra att ta del av vår verksamhet.

Nyckelområden och möjliga utvecklingsområden
Den strategiska övergripande inriktningen för utbyten och samarbete bör bygga på följande gemensamma nämnare:
• Tillväxtkommun nära storstadsregion
• Medborgardialog och demokrati
• Hållbar tillväxt och miljöinnovativa frågor,
• Östersjösamarbete, båtliv och
turism
• Företagande, social ekonomi,
kultur, konst
• Familj, barn och ungdomsfrågor
• Funktionshindrade, lagstiftning mm

Det finns många områden för
Värmdö där internationella relationer kan knytas an till utveckling för hela kommunen, utifrån
tillväxt och landsbygdsutveckling.
Värmdös profilering inom konst
och design möjliggör utbyten
mellan länder i Europa. Värmdös
arbete med medborgardialog kan
vara en gemensam nämnare för ett
närmare samarbete mellan Värmdö
och kommuner i Europa.
Utbyte mellan barn och ungdomar är också ett utvecklingsområde inom fler delar utöver skolorna.
Det är viktigt att uppmuntra barn
och ungdomar att knyta kontakter
med andra i världen. Skolorna behöver därför fortsätta att utveckla
sina internationella arbeten.

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för
kommunens övergripande internationella kontakter och samverkansavtal. Varje nämnd och styrelse ansvarar för internationella
kontakter och samarbeten inom
sitt ansvarsområde. Samtliga större
internationella konferenser och
viktiga besök ska ha en politisk
förankring. Dessa frågor behandlas
av kommunstyrelsens presidium.
Kommunens internationella
arbete samordnas av kansli- och
utredningsavdelningen. Internt
ska det finnas kontaktpersoner på
respektive kontor.

Ansvar, ekonomi och uppföljning

Det internationella arbetet ska
prioriteras, beslutas, finansieras,
följas upp och utvärderas. Det
internationella arbetet ska rymmas
i nämnders och styrelsers ordinarie
budget- och verksamhetsplanering. Varje nämnd ansvarar för
genomförandet av EU-projekt och
internationella projekt inom sitt
verksamhetsområde.
Uppföljning och redovisning av
genomförda projekt ska årligen
lämnas i samband med årsredovisningen. Samordningen sker genom
nätverket/arbetsgruppen.
Förslag på ny vänort kan tas upp
via nämnder eller styrelser eller av
utomstående. Kommunfullmäktige
fastställer vänortsavtal. Kommunstyrelsen leder och samordnar vänortssamarbetet, men kan delegera
till nämnd att svara för ett visst
samarbete.

Kommunikation

Fortlöpande ska internationella
samarbeten och pågående EUprojekt informeras på kommunens
hemsida. Kunskaper ska även
användas och spridas i den kommunala verksamheten. Information om projekt som påbörjas ska
delges kansli- och utredningsavdelningen.

Viks skolas vänskola Santa Isabel i Nicaragua

Resultat

De resultat som det internationella arbetet ska leda till är lokal/
regional utveckling, ökad kunskap,
verksamhetsutveckling och effektivisering.

Pojke med Värmdöpussel, Batumi, Georgien
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