Ale kommuns internationella strategi

ALE KOMMUNS INTERNATIONELLA STRATEGI
”Ale kommun bidrar till Göteborgsregionens betydelsefulla roll i Europa”
(ur vision 2020)

Syfte
Syftet med strategin är att tydliggöra målsättningen med såväl nuvarande som framtida
internationella arbetet i kommunen.
Det internationella arbetet skall bidra till utvecklandet av en modern och attraktiv
kommun för invånare och företag, och stärka tillväxt och sysselsättning. Kommunens
framtida internationella arbete skall syfta till att vidga kontakten, öka förståelsen och
kunskapen mellan medborgare i olika länder, bidra till kommunens utveckling genom
erfarenhetsutbyte och ge möjlighet till stöd via EU. Strategin skall en gång per mandatperiod ses över, och vid behov revideras.
Strategin skall ses som ett ramprogram för Ale kommuns internationella arbete. Den skall
kompletteras med ett handlingsplan med tidsbundna åtgärder. Handlingsplanen skall
utvärderas och revideras vartannat år.

Bakgrund
Internationaliseringen
Det svenska medlemskapet i EU innebar en omfattande anpassning till internationaliseringen i ett
slag. Globaliseringen har medfört att samhällen och människor från jordens alla hörn idag
påverkar varandra i mycket högre grad än tidigare. Göteborgsregionens läge gör att vi är speciellt
exponerade för internationella influenser vilket skapar en mångfald av kontaktytor gentemot olika
intressenter.
Utveckling vi nu upplever påverkar också kommunernas verksamhet. En anpassning för att
tillvarata sina intressen i en omvärld präglad av konkurrens mellan länder, regioner och
kommuner är nödvändig. Tidigare ansågs utrikesfrågorna vara statens angelägenhet. Men senare
tid har regeringen verkat för att mobilisera den lokala och regionala nivån i internationellt arbete.
Vår region och vår kommuns utveckling och dragningskraft beror till stor del på i vilken mån
företagen utvecklas, kvalitén på den offentliga sektorns service samt tillgång på bra utbildning.
Gemensamt skapas, tillsammans med kulturella värden, en livskvalité för människor, vilket blir
alltmer avgörande för människors och företags val av levnads och verksamhetsort. Tidigare fick
arbetskraften flytta till platser där företag fanns men i framtiden kommer företagen till de platser
där man hittar arbetskraft med den rätta kompetensen.
Ale kommuns vänortsarbete är inne i en ny fas. Det tidigare förbrödrings och solidaritetstänkandet har kompletterats. Samarbetet med vänorterna har en allt kraftigare EU- orienterad
prägel. Förvaltningarnas intresse för internationellt utvecklingsarbete ökar, något som är mycket
positivt. Det bör dock understrykas att alla EU projekt skall ligga i linje med kommunens övriga
utvecklingsarbete och vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten.
För våra ungdomar har internationaliseringen ett särskilt stort genomslag. Vårt mångkulturella
samhälle med medmänniskor från olika länder och kulturer bidrar också till Sveriges och till Ale
kommuns internationalisering. Medlemskapet i EU ställer både krav samt ger möjligheter för
kommunerna att utvecklas i rätt riktning.
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Just nu står EU i ett vägskäl där stora och viktiga framtidsfrågor möts. Utvidgningen har genomförts
och allt fler länder vill deltaga i samarbetet. Man är mitt uppe i arbetet med Lissabonstrategin och en ny
programperiod för 2007-20013 väntar.
Vänortsverksamheten
Ale kommun har sedan början av 80 talet haft vänortskontakter. Föreningen Norden föreslog
1980 Ale en vänort som ligger i norra Finland, c:a 8 mil nordost om Uleåborg, som heter
Ruukki. Föreningen Nordens filosofi beträffande vänorter grundades på olikheter vilket skulle
prägla utbytet. Ruukki är en jordbrukskommun med c:a 5000 invånare. Sedan vänortsavtalet
tecknades 1986 har utbyten mellan kommunerna skett med varierande frekvens. Vid ett flertal
tillfällen har elever från Ruukki studerat på Ale gymnasium
1989-90 togs de första kontakterna mellan Ale och Kaufungen. Hösten 1992 undertecknades en
vänortsförbindelse mellan Kaufungen och Ale vid en högtidlighet i Kaufungen. Samma procedur
upprepades på Alemässan i maj 1994 då Kaufungens kommunledning var på besök. Redan
under 1992-93 skapades spontana utbyten mellan kultur och föreningsliv. Dessa har sedan dess
utvecklats ytterligare och under senare tid har även näringslivet involverats. Kaufungen har c:a
12000 invånare och ligger i den industriellt dynamiska Kasselregionen med Kassel som närmaste
större stad.
Sedan 1996 har Ale kommun utvecklat ett samarbete med Bertinoro i Italien. Ett flertal EU-projekt har
genomförts mellan vänorterna. År 2001 skrevs vänortsavtal mellan kommunerna i Bertinoro, och året
därpå fastställdes avtalet vid en ceremoni i Ale. Bertinoro med sina 9000 invånare ligger i
Bolognaregionen / Emilia Romanga .
EU projekt
Sedan medlemskapet i EU har Ale kommun medverkat i ett stort antal EU- program. Redan
1998 medverkade vi i ett 20- tal projekt med en intäkt på c:a 8 miljoner kronor. På senare år har
Vikinga-projektet dragit till sig drygt 20 miljoner kronor inom Interreg och Mål-3.
Arbetsmarknadsenheten har i olika projekt lyckats att få sig tilldelade ca 7 EU-miljoner.
Merparten av projekten har bedrivits inom arbetsmarknad, utbildning/kultur, barn/ungdom,
vård/ omsorg och turism. Projekten har bla. skapat arbetstillfällen, sysselsättning, erfarenhet och
tillfört kunskap i Ale kommun. Några internationella kunskapsprojekt för ungdomar har varit
Morgondagens Entreprenörer / Unga Entreprenörer i nya Europa. Detta i samarbete med
Oxford Brookes University.
Övrigt
Genom medlemskapet i West Sweden har möjligheterna att ta tillvara program inom EU ökat.
Medlemskapet i West Sweden ger oss information, kunskap, utbildning och tillgång till ett brett
internationellt nätverk. Inom grundskolan och vid Ale gymnasium pågår ett aktivt internationaliseringsarbete genom bland annat olika EU- program men också genom andra initiativ, som lärar -och elevutbyten med andra länder

Kommunens framtida internationellt arbete
Strategisk plan 2006-2008
Kommunens strategiska flerårsplan innehåller följande skrivning om omvärldsrelationer och internationellt arbete:
”Ale kommun ser internationella kontakter som en mö jlighet till utvecklingsarbete genom att delta i
internationella nätverk och samarbetsprojekt. Utgångspunkten fö r allt internationellt arbete är att
skapa ö kad fö rståelse och respekt fö r olika kulturer till gagn fö r kommunens utveckling, dess
invånare och näringsliv på kort och lång sikt.
2

Ale kommuns internationella strategi

Kommunen ska ta vara på de fö rdelar och mö jligheter som vänortsarbete, EU-medlemskapet och
kommunens och regionens internationella nätverk ger, och ta tillvara mö jligheterna till
kommersiella kontakter till stö d fö r näringslivets utveckling. Kommunens vänortsarbete ska bygga
på långsiktighet och kontinuitet. Ett mer projektinriktat EU-orienterat arbete ska utvecklas i
vänortsarbetet.”
Den internationella strategins inriktning
Kommunens internationella arbete skall bidra till tillväxt och utveckling. Internationalisering skall
genomsyra kommunens verksamhet och integreras på ett naturligt sätt i den vardagliga verksamheten.
Utifrån Ale kommuns perspektiv skall den internationella strategin tillämpas genom lokalt och
regionalt utvecklingsarbete för att möta EU:s tillväxtstrategi/Lissabonstrategin. (Mer information om
Lissabonstrategin finns på regeringens hemsida www.regeringen.se).
EU:s Lissabonstrategi syftar till att skapa tillväxt och konkurrenskraft i Europa. EU skall år 2010 vara
världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi. De tre dimensionerna i
strategin är ekonomi, miljö och social sammanhållning. Stora delar av strategin påverkar kommuner
och regioner.
Vänortsarbetet skall utvecklas till ett projektinriktat EU-orienterat arbete inom de områden som
är intressanta för utveckling av Ale kommun. Exempel på sådana områden är sysselsättning,
näringsliv, turism, kultur, utbildning, miljö och vård- och omsorg. Det som prioriteras är
kontakter och utbyten för ungdomar. Förutom vänortssamarbete bör kommunen utveckla
kontakter med andra lämpliga samarbetspartners inom olika internationella program, både lokalt,
regionalt och internationellt.
Kommunen skall tillvarata den möjlighet till stöd och stimulans som medlemskapet i GR och
West Sweden utgör. Man skall använda media och andra kanaler för att få ut information till
anställda och invånare kring det internationella arbete som pågår.
Inriktning för Ale kommuns internationella arbete
Stödja internationellt samarbete
Utveckla den internationella kompetensen hos förtroendevalda och personal
Tillvarata finansieringsmöjligheter som EU erbjuder i kommunens utvecklingsarbete
Etablera kommersiella kontakter för att stödja näringslivet
Öka kommuninvånarnas delaktighet avseende kommunens internationella arbete
Öka förståelsen mellan människor i olika länder
Åtgärder inom respektive inriktning beskrivs i handlingsplanen.
Inriktning för Ale kommuns vänortsarbete
Skapa personliga relationer mellan vänorternas kommunledningar
Starta och genomföra gemensamma projekt
Skapa erfarenhetsutbyte och/eller affärsrelationer inom näringslivet
Medverka till vänortsturism för kommunens medborgare
Utveckla erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan vänorternas kommunala organisationer
Åtgärder inom respektive inriktning beskrivs i handlingsplanen.
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Organisation
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens internationella frågor.
Samordningen av frågorna sköts av Internationell samordnare. Samordnarens uppgift är att på
uppdrag av kommundirektören utveckla samt samordna kommunens vänorts -och internationella
kontakter, hålla kommunen informerad om EU- beslut, direktiv mm som påverkar kommunen. I
uppdraget ligger också att internt informera personal i EU- frågor och stimulera till projektsökande.
En ledningsgrupp för internationellt arbete bestående av kommunalråden, kommundirektören,
representant från näringslivsbolaget och internationelle samordnaren skall kontinuerligt utveckla,
bereda och följa upp kommunens internationella arbete. En representant från varje förvaltning
ingår i kommunens interna grupp för internationella frågor( Internationell samordningsgrupp).
Gruppen är ett nätverk som skall svara för information inom kommunen, för erfarenhetsutbyte
mellan förvaltningarna samt för utbildningsinsatser vad gäller internationella frågor.
De olika nämnderna och dess förvaltningar skall i sina organisationer verka för att internationellt
utvecklingsarbete integreras i verksamheten. Uppstart av projekt som kräver kommunal medfinansiering ( även egen tid) skall godkännas av respektive nämnd eller enligt delegationsordning.
Projekt där kommunen är projektägare skall alltid nämndbehandlas.
Kommunstyrelsen får halvårsvis avrapporteringar av aktuella internationella projekt. Den
avrapporteringen skall också förmedlas till förvaltningchefsgruppen. Alla internationella utbyten
dokumenteras och placeras i en projektdatabas som finns tillgänglig på kommunens hemsida. I
kommunens budget avsätts medel för vänortsarbete och förberedande av internationella projekt
Alafors januari 2006
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