Internationella arbetet i Örebro kommun –
plattform
Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2003.
Internationalisering är inget nytt fenomen men påverkar oss i högre grad än tidigare.
Människor, varor, tjänster, kunskap rör sig alltmera gränslöst. För att kunna delta i
internationaliseringen är det viktigt att ha kunskap men också ett öppet och aktivt
förhållningssätt.
Denna plattform skall vara vägledande för kommunens verksamheter när det gäller frågor
som rör internationaliseringsaspekter. Inga särskilda mål anges för det internationella arbetet
som i stället skall ses som stödjande och kompletterande processer för att nå de mera
verksamhetsspecifika mål angivna i program eller andra styrdokument. All internationell
verksamhet ska rymmas i nämnders ordinarie budget- och verksamhetsplanering.

INRIKTNING
1. Örebro kommun har en positiv grundinställning till internationella kontakter. De
internationella kontakterna följer kommunens allmänna befogenheter i övrigt.
2. Örebro kommun uppmuntrar sina egna förvaltningar, kommunens näringsliv och
kommuninvånare till ökad internationalisering.
3. Örebro kommun uppmuntrar till ökat deltagande i internationella nätverk med relevans för
kommunens verksamheter och för regionens utveckling.
4. Internationalisering kan stärka samarbete, solidaritet och utveckling världen över.
Internationalisering kan också bidra positivt till Örebros tillväxt. Frågor som handel, turism,
marknadsföring, forskning och utveckling men också arbetsmarknads- och rekryteringsfrågor
har tydlig koppling med de internationella frågorna.
5. I det internationella arbetet samarbetar Örebro kommun med övriga regionaktörer samt
använder de resurser som Central Sweden Bryssel och Mälardalsrådet innebär.
6. Vänortssamarbete kan etableras om kommunens verksamheter, kommuninvånare och
näringsliv blir delaktiga. Kontakter och arbetssätt skall vara utvecklingsinriktade till sin
karaktär. I arbetet med att söka nya vänortskontakter ska kommunen ha ett brett perspektiv
och utveckla kontakterna både inom och utom Europa. Vänortssamarbetet skall utvärderas
kontinuerligt.
7. För utvecklingsarbete inom kommunens förvaltningar prövas alltid möjligheten till
transnationella partnerskap och delfinansiering via internationella fonder och program.
Internationella projekt skall vara en del av ordinarie verksamhet.

8. Örebro kommun satsar särskilt på barn och unga och uppmuntrar till deltagande i olika
internationella utbildningsprogram liksom till skolsamarbete länder emellan.
9. Behov av språkutbildning skall särskilt uppmärksammas. Flera bör uppmuntras att lära sig
flera språk och på högre nivå. Det gäller såväl för barn och unga som för personal och
förtroendevalda.
10. När det gäller information om EU, FN och andra internationella samarbetsorgan som
berör medborgarna har stadsbiblioteket ett särskilt ansvar.
11. I det internationella arbetet ska kommunen ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som
våra örebroare med invandrarbakgrund har.

ANSVARSFÖRDELNING
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande styrdokument för
det internationella arbetet och om frågor som rör vänortsrelationer.
Programnämnderna har ett självständigt ansvar att arbeta med internationaliseringsfrågor och
att driva EU-projekt i syfte att främja verksamhetsrelaterad utveckling inom den egna
organisationen.
Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse och programnämnder gäller följaktligen även
värdskaps- och studiebesöksarrangemang i samband med internationella besök.
På tjänstemannanivå leds det internationella arbetet av kommunens internationella sekreterare
som tillsammans med programnämndernas utsedda samordnare bildar en arbetsgrupp.
Gruppen ansvarar för information, projektstöd, viss EU-utbildning, planering och stöd i
samband med värdskapsaktiviteter m.m. till kommunens förvaltningar.

