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Internationell policy för Örebro kommun 

Varför internationellt arbete? 
 
Örebro kommun står inför många utmaningar, som kommunen inte ensamt kan 
hantera. Samarbete krävs regionalt, nationellt och internationellt. Den lokala nivån 
har fått en allt viktigare roll i att hantera frågor som tidigare endast ansågs vara en 
nationell angelägenhet. Kommuner verkar på en internationell arena på ett sätt som 
tidigare inte varit fallet. Det handlar om att göra de globala frågorna begripliga i ett 
lokalt perspektiv, att knyta samman medborgare, lokalsamhällen och kommuner 
världen över, men också att synliggöra kommunen i ett internationellt perspektiv. 
Örebro är en kommun i världen och bör agera därefter. 
 
Internationellt samarbete behövs i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati, och 
jämställdhet och för att kunna hejda klimatförändringar innan de får alltför stora 
och ödesdigra konsekvenser. Sveriges medlemskap i FN, EU, Europarådet och 
andra internationella organ erbjuder många samarbetsmöjligheter med andra 
kommuner. 
 
Örebro kommun kan spela en viktig roll också för att stärka och utveckla det lokala 
näringslivets och även det lokala civila samhällets internationella kontakter. 
 
En internationell policy är ett utvecklingsinstrument för den egna verksamheten 
och för att uppnå målen i den lokala och regionala utvecklingsstrategin för Örebro 
län.  
 

Syfte 
Syftet med den internationella policyn är att ge ansvarsfördelning och inriktningar 
på hur det internationella arbetet ska bedrivas och ge underlag för prioriteringar för 
verksamhetsutveckling och vänortsarbete. Policyn är kommunövergripande och 
utgör grunden för det internationella arbetet i samtliga nämnder, styrelser och 
förvaltningar inom Örebro kommun. 
 

Mål 
Målen för Örebro kommuns internationella engagemang är att:  
 
 ge Örebro kommuns verksamheter ökade goda möjligheter till utveckling.  

 utveckla kontakter mellan örebroare och kommunmedborgare i andra länder samt att främja 
föreningslivets internationella kontakter. 
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 bidra till att stärka det lokala näringslivets internationella kontakter och främja 
besöksnäringens utveckling med kopplingar till näringsliv strategin. 

Beslutsnivåer 
Kommunfullmäktige beslutar om en internationell policy samt ingår och beslutar 
om uppsägning av vänortsavtal. 
 
Kommunstyrelsen samordnar kommunens internationella arbete, tecknar 
samarbetsavtal och ingår kommunalt partnerskap samt beslutar om medlemskap i 
internationella nätverk och organisationer som omfattar hela kommunen. 
 
Nämnder och bolagsstyrelser har huvudansvaret för det internationella arbetet inom 
ramen för sina verksamhetsområden. 
 

Policy för politiskt arbete 
Det internationella arbetet ska bidra till att uppnå de målsättningar som fattats 
genom politiska beslut. Exempel på det är kommunens deltagande i nätverket 
Mayors for Peace och att som Milleniekommun verka för förverkligandet av FN:s 
milleniemål. 
 
Det internationella arbetet ska stödja den utveckling som anges i av 
kommunfullmäktige beslutade "Övergripande Strategier och Budget (ÖSB)". 
 

Omvärldsbevakning 
Den politiska organisationen har ett ansvar för en god bevakning av internationella 
händelser och processer som kan komma att påverka kommunen. Det gäller inte 
minst den lagstiftning som har sitt ursprung i EU.  
 

Stödja näringslivets och det civila samhällets kontakter 
Politiken har en uppgift att internationellt skapa kontakter och öppna dörrar för det 
lokala och regionala näringslivet samt för det civila samhället. En annan uppgift är 
att presentera Örebro kommun som besöksmål och etableringsort.  
 

Politisk representation i nätverk 
Den politiska representationen i olika internationella nätverk som kommunen 
beslutat att delta i är av stor vikt och ska prioriteras för att kunna påverka och 
utveckla arbetet som kommunen önskar. Regelbundet ska en utvärdering göras om 
kommunen skall tillhöra nätverket. 
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Strategiskt arbete med vänorterna 
Politiken ska aktivt delta i vänortssamarbetet. Arbetet ska vara strategiskt och i 
överensstämmelse med de politiska riktlinjer och policys som kommunen har 
antagit. 
 
Alla vänortsavtal och samarbetsavtal förutom de fyra nordiska vänorterna ska tidsbegränsas och 
utvärderas. Öppenhet ska finnas för att skriva avtal med nya vänorter. 

Policy för förvaltningarnas arbete 
Örebro kommun uppmuntrar sina förvaltningar och bolag till ökad 
internationalisering.  Internationalisering används som ett verktyg för att utveckla 
de kommunala verksamheterna och som ett medel i kompetensutveckling för 
förtroendevalda och personal. Det är ett medel för att förstärka pågående 
verksamhet och prioriterade utvecklingsprojekt. 

Lärandeprocesser 
Deltagande i olika internationella utbildningsprogram uppmuntras. Kommunens 
skolor bör utarbeta internationella kontakter.. 

Verktyg/ instrument 
Internationalisering används som ett verktyg/instrument för att utveckla de 
kommunala verksamheterna och som medel för kompetensutveckling av 
kommunens personal. Allt som har en internationell koppling och ska utveckla 
förvaltningarna och dess verksamheter ska finnas i förvaltningarnas 
verksamhetsplan. 
 
Deltagandet i internationella nätverk och projekt som har en direkt koppling till 
verksamheterna ska uppmuntras för kunskapsöverföring och kompetensutveckling. 
 
Språkträning ska kunna erbjudas för att öka den kommunikativa förmågan och 
därmed beredskapen att delta i internationellt utbyte. Språkträningen ska 
samordnas med kompetensutvecklingsplaneringen. 
 
Ett gemensamt engelskt språkbruk ska inrättas i kommunen (ordlista, benämningar, 
titlar, faktablad).  

Organiserad stödstruktur 
Ett utökat internationellt utbyte via projektsamarbete kan innebära finansiella 
tillskott till verksamheten, likväl som kostnader för projektets genomförande. 
Arbetet med ansökan och rapportering i samband med EU-projekt och andra 
internationella fonder kräver såväl kompetens som personalresurser i form av tid. 
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Här bör organisatoriska samordningslösningar sökas för effektivitet och 
kostnadskontroll.  
Det finns idag mer än 300 EU-fonder och program med specifika krav och villkor 
och lika många nätverk inom olika sakområden på EU-nivå. För att en 
projektansökan ska bli konkurrenskraftig krävs därför god kännedom om det 
aktuella verksamhetsområdet och dess utvecklingsbehov i kombination med 
kunskap om EU:s krav och målsättningar inom respektive fond och program.  

Vänortsarbete 
Utbyten med vänorterna ska syfta till kunskapsinhämtning och kompetensutveckling. 
Delgivning av erfarenheter är en viktig komponent i vänortsarbetet. 

 Redovisning 
Internationellt arbete ska redovisas varje år i bokslutet. Det kan göras i form av 
finansieringsandel av verksamheterna och budget samt i form av antal deltagande i 
nätverkarbete. 
Redovisningen ska också beskriva vad utbyten har haft för effekter och har lett till 
för verksamheterna. 
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