Riktlinjer för internationellt arbete i Timrå kommun
Bakgrund och utgångspunkter
Det traditionella vänortssamarbetet växte fram mellan de nordiska länderna och har
en lång historia. De gängse formerna för samverkan har varit kulturellt utbyte, skoloch ungdomsutbyte samt kontakter mellan de kommunala förvaltningarna. När
successivt intresset för vänortsutbyte utanför Norden växt har kontakter i t.ex.
miljöfrågor varit något mer framträdande. Till detta kom sedermera EU:s särskilda
program för vänortssamverkan, ”town twinning”.
I och med Sveriges medlemskap i EU år 1995 öppnades nya möjligheter för
internationellt samverkan i ett vidgat geografiskt perspektiv. Möjligen kan man
beteckna EU-medlemskapet som en aspekt på – eller följd av – den fortgående
globaliseringen och internationaliseringen.
Dessutom skapades nu möjligheter för samarbete i nya former, framför allt
deltagande i EU-program och -projekt. Dessa aktiviteter har betydelse som källor för
möjlig extern finansiering framför allt av utvecklingsaktiviteter, både i den
kommunala organisationen och på andra områden av betydelse för kommunen.
Kontentan av den ovan skisserade utvecklingen är att dessa riktlinjer är av värde både
som en bekräftelse på en utveckling som redan skett och för att ge inriktning åt det
framtida arbetet.
Syftet med internationellt samarbete
Timrå kommuns internationella arbete ska primärt stödja utvecklingen av
kommunens verksamheter och därigenom medverka till att uppnå kommunens
visioner och mål. Kriterierna för när samarbete ska eftersträvas är emellertid inte
enbart nyttobetonade utan också ideella.
Det internationella arbetet syftar till att utveckla kommunens verksamhet genom
internationella samarbeten, nätverk, projekt och tillgång till extern finansiering.
Samverkan ska även stödja kommunens ambitioner vad avser tillväxt,
näringslivsutveckling och på miljöns område. Vidare är ambitionen att särskilt bland
barn och ungdomar öka kunskaperna om och förståelsen för främmande kulturer
och folk. Samverkan ska också bidra till demokratispridningen i världen.
Prioriterade områden






Verksamhetsutveckling
Extern finansiering
Näringsliv, miljö
Barn och ungdom, mångfald och förståelse
Demokratispridning

Former för kommunens internationella aktiviteter




Kompetenstillförsel och omvärldsbevakning
Deltagande i EU-program och -projekt
Vänortssamarbete och internationell samverkan i andra former.

Arenor för kunskapsinhämtning
Ett led i omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning är att använda sig av
information från lokala, regionala och nationella arenor och forum för kunskaper om
internationella förhållanden och samarbeten. Exempel på sådana är:





EU-bevakning via Mid Sweden Office
EU: s egna kommunikationsvägar: hemsidor, skrifter etc.
Länsgemensamma aktiviteter och projekt
Övrig information om EU, Sveriges EU-medlemskap samt andra
internationella förhållanden.

Organisation och ansvar






Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjerna för internationellt arbete.
Vänortskommitténs verksamhetsområde vidgas till att överinse allt
internationellt samarbete definierat i dessa riktlinjer. Vänortskommittén
namnändras till Internationella kommittén.
Kultur- och Teknikförvaltningen administrerar Internationella kommitténs
verksamhet. Tjänsteman knuten till kommittén svarar för samordning samt
inhämtning och spridning av relevant information på området till
kommunens styrelser/nämnder och förvaltningar.
Styrelser/nämnder och förvaltningar ansvarar i övrigt själva för att tillvarata
möjligheterna till internationell samverkan inom sin respektive verksamhet.
Häri innefattas det finansiella ansvaret för dessa aktiviteter. Rapportering av
planerade, inledda och avslutade samarbeten sker till Internationella
kommittén.

