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LILLA EDETS KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI
Inledning
I vår alltmer globaliserade värld är internationalisering och en effektiv omvärldsbevakning nödvändigt
för att kunna möta förändringar i tid. Det är inget nytt för den kommunala organisationen, inter
nationaliseringsarbetet har pågått länge och det är på många håll en naturlig del av den kommunala

vardagen.
Sveriges medlemskap i EU har inneburit en stor förändring på det lokala planet. En kommun som Lilla
Edet påverkas idag till mycket stor del av de beslut och direktiv som tas inom EU. Allt fler kommunala
politikområden, t ex utbildning, sysselsättning, socialpolitik etc. påverkas av EU:s politik.
Dagens globala samhälle och Sveriges medlemskap i EU ställer krav, men ger också kommuner och
näringsliv nya möjligheter att utvecklas. Att vidga det kommunala perspektivet och skapa internationella
samarbeten innebär därför möjligheter till erfarenhets- och utvecklingsarbete.
i

Målet för det internationella arbetet
En internationell strategi för Lilla Edets kommun ska fastställa en gemensam grundsyn och fungera
som en plattform för kommunens arbete med internationalisering. Framförallt är Lilla Edets
internationella arbete ett medel för att uppnå Vision 2020. Det internationella arbetet skall därför bidra
till utvecklandet av en modern kommun som blir attraktiv för människor och företag och som stärker
tillväxt och sysselsättning. Kommunens internationella arbete skall vidare syfta till att vidga kontakten,
öka kunskapen och förståelsen mellan medborgare i olika länder och bidra till kommunens utveckling
genom erfarenhetsutbyte.

För att bidra till uppfyllelsen av Vision 2020, så ska det internationella arbetet utgå från följande:

1. Lilla Edets kommun har en positiv

6. Redan upparbetade kontakter i form av
vän- och samarbetsorter ska värnas och

grundinställning till internationella kontakter
och uppmuntrar sina egna förvaltningar,
kommunens näringsliv och

Vänortssamarbeten ska utvärderas

kommuninvånare till ökad internationalisering.

kontinuerligt.

2. Lilla Edets kommun ska verka aktivt för att
kommuninvånarna är informerade om
pågående internationaliseringsarbeten.

utvecklas där det finns förutsättningar.

7. Nyttan för Lilla Edets kommun ska vara i

fokus och det internationella arbetet ska
ge ett tydligt mervärde till den ordinarie

verksamheten.

3. Kommunens egen organisation ska ha hög
kunskap och kompetens om EU, så att EUprojekt blir en självklar del i det löpande

arbetet.

8. Nya samarbetsparter bör väljas med

omsorg och bör väljas utifrån specifika

ämnesområden som kommunen
prioriterar och där parten ~igger långt

4. Lilla Edets kommun uppmuntrar till ökat
deltagande i internationella nätverk med
relevans för kommunens verksamheter och för
regionens utveckling.
5. I det internationella arbetet samarbetar Lilla

Edets kommun med övriga regionaktörer samt
använder resurser som till exempel West
Sweden tillhandahåller.
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framme i utvecklingen.

9. Kommunen tar tillvara de möjligheter
som finns att få EU-finansiering och
annan extern delfinansiering till
utvecklingsprojekt. Projektorienterat och
externfinansierat samarbete ska
prioriteras.
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river eller deltar i
EU-projekt ska det vara en del av planerad
verksamhetsutveckling. Det ska ligga i linje

10. När kommunen bed

med kommunens övriga arbete och vara en
integrerad del av den ordinarie verksamheten.

11. Lilla Edets kommun uppmuntrar särskilt
barn och unga till internationalisering.
Genom t.ex. deltagande i olika
internationella utbildningsprogram
liksom till skolsamarbete länder emellan

Ansvarsfördelning
Ansvaret för internationella aktiviteter är i huvudsak decentraliserat och varje nämnd och
verksamhetskontor ansvarar för och finansierar sina aktiviteter inom befintlig ram.
Kommunfullmäktiges ordförande är kommunens främste representant i internationella
sammanhang. Kommunstyrelsen svarar för strategisk ledning och samordning av det
internationella arbetet.

Kommunchefen har pet verkställande övergripande ansvaret.
Ett nätverk med kontaktpersoner från varje förvaltning bör bildas och samlas regelbundet.
Nätverket kan ha till uppgift att informera och initiera internationella frågor samt arbeta
med projektutveckling för att försöka hitta EU-finansiering inom intressanta

utvecklingsområden.

Uppföljning
Den internationella strategin skall vara ett levande dokument som ska revideras när andra
prioriteringar och satsningar behövs för att nå våra mål eller minst var fjärde år.
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