Härnösands internationella arbete
- ny internationell policy
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Internationell Policy
Inledning

Syfte

Vi lever i en allt mer globaliserad värld och
Härnösand och Sverige är en del av ett alltmer integrerat Europa. I och med att teknik
och kommunikationer utvecklas och avstånden till världen krymper måste vi ta till vara
på de möjligheter som därmed erbjuds.

Syftet med föreliggande policy är att få en
bra förankring och skapa ett gemensamt
synsätt och struktur kring arbetet med internationella frågor hos alla kommunens förvaltningar. Den internationella policyn ska
inspirera kommunens medarbetare att knyta
nya kontakter och se nya möjligheter i det
vardagliga arbetet.

Internationalisering har i många avseenden
varit förknippat med vänortssamarbete och
olika EU-projekt.  Ny teknik har gjort det
möjligt och skapat förutsättningar för fler
kontakter och nätverk i många orter i delar
av världen och detta ska vi ta till var och
utnyttja.
Öppenhet och intresse för internationella
frågor ska utgöra en självklar del av vår
verksamhet. Genom ny kunskap från bl.a.
våra nya invånare och nya erfarenheter kan
vi berika och utveckla kommunens verksamhet utifrån ett internationellt perspektiv.

Övergripande mål
Arbetet med internationella frågor ska bidra
till utveckling av kommunen, näringslivet
och den offentliga verksamheten i Härnösand.
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Prioriterade områden
• Utbildning
Enligt styrdokumenten ska det internationella tänkandet genomsyra arbetet inom
skolan. Skolan ska främja språkinlärning
och språklig mångfald, fostra barn och
ungdomar i ett globalt ansvar och stödja
utvecklingen gällande bl.a. kommunikation och IT. Internationella kontakter och
utbyten ska uppmuntras för att utveckla
samarbete, språkkunskaper, förståelse för
andra kulturer och förbereda barn och
ungdomar för en framtida global arbetsmarknad.

• Sociala frågor
Kommunen ska i möjligaste mån bevaka  
utvecklingen inom sina olika verksam- 	
hetsområden i andra städer och regioner
i Europa, och i sin tur dela med sig av 	
egna erfarenheter.

• Arbete och tillväxt
Kommunen ska verka för en god arbetsmarknad med ökad tillväxt och fortsatt
stöd för integrationsarbetet. Kommunen
ska verka för att ta tillvara egen internationell kompetens och genomföra internationellt utbyte gällande kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

• Livskvalitet
Härnösands goda miljö och fantastiska
möjligheter till natur- och friluftsliv
medför att vi kan erbjuda hög livskvalitet för boende och besökande. Miljöpåverkan har en global spridning och en
stor del av lagstiftningen inom området
beslutas i EU. Det är därför viktigt att vi
har god omvärldsbevakning och kontakter med andra länder när vi planerar
och arbetar för en ekologiskt hållbar
kommun. Möjligheter till en miljödriven
tillväxt ska gynnas.

• Näringsliv
Goda kontakter med näringslivet ska 	
upprätthållas och kommunen ska värna 	
om internationellt samarbete. Besöksnäringen ska uppmuntras till internationella 	
kontakter/utbyte och på så sätt ta del av
andra framgångsrika destinationers 	
erfarenheter och utvecklingsidéer. Kommunen ska sträva efter samordning med 	
andra kommuner i länet avseende internationell marknadsföring.



• Kultur
Härnösands rika kultur med utgångspunkt från musik, dans och litteratur ska
profileras och främjas genom olika samarbetsprojekt och internationellt utbyte.

Tillämpning
Härnösand i ett internationellt
perspektiv
Kommunen ska målmedvetet verka för
ökad internationell samverkan. Öppenhet
och nyfikenhet ska prägla vår inställning
och internationell kompetens ska tillföras
verksamheten och de anställda via studiebesök, arbetsresor och kommunikation via
modern teknologi. Varje medborgare är
också en resurs och kan ha ett unikt nätverk
som kan tas tillvara som brobyggare till
övriga världen.
Nuvarande kontakter med kommunens vänorter ska fortsatt uppmuntras. Härnösand
ska vidare söka breda partnerskap med andra aktörer i samhället, företag, föreningar,
skolor/universitet och aktivt arbeta med att
marknadsföra Härnösand i ett internationellt
sammanhang.
Syfte, mål aktiviteter, parternas åtaganden,
tidplaner och uppföljning ska fastslås innan
samarbetsprojekt påbörjas.
Kommunen ska aktivt söka stöd från EU´s
fonder och program och bistå inte bara den
egna organisationen utan även näringsliv
och andra intresserade parter med råd och
kontaktvägar.
För att tillgodose kommunens behov av politisk bevakning, information, kontaktvägar
och kompetensutveckling ska Härnösand
vara en aktiv aktör i regionens Brysselkontor Mid Sweden Office. (MSO)

Ansvar
Kommunfullmäktiges presidium
• har tillsammans med kommunstyrelsens
arbetsutskott det övergripande ansvaret
för initiativ och uppföljning av det internationella arbetet

Nämnder och förvaltningar
• ska bevaka den internationella utvecklingen inom sitt område
• verka för att den europeiska dimensionen blir en del av verksamheten
• använda EU-projekt i det egna strategiska utvecklingsarbetet
Internationella kontaktpersoner
• ska finnas vid varje förvaltning
• ska fungera som länk mellan förvaltningen och kommunstyrelsens arbetsutskott
• ska sprida kunskap och information om
de internationella frågorna i förvaltningen
• skaffa sig god kunskap om EU´s fonder
och program och andra externa finansieringsmöjligheter
• representera förvaltningen i kommunens
samordningsgrupp för EU-frågor
Internationell samordnare
• ska samverka med lokala, regionala,
nationella och internationella aktörer
• ska organisera kommunens projektmedverkan i olika EU-program
• ska tillsammans med vänortskommitténs
sekreterare och informationsansvarig
hantera det operativa arbetet med vänorter och annan omvärldsbevakning
• sammankalla samordningsgruppen till
informationsmöten
Uppföljning
För uppföljning svarar den internationelle
samordnaren tillsammans med förvaltningarnas kontaktpersoner. Redovisning sker i
samband med årsredovisningen av
• pågående EU-projekt
• andra internationella projekt
• konkreta effekter på verksamheterna
förvaltningarna


Projekt
Det är varje förvaltnings och nämnds uppgift att ta tillvara de möjligheter för tillväxt
och utveckling som kan ges med stöd och
hjälp av EU´s regionala fonder och andra
program. Kommunägda EU-projekt skall
bedrivas i egen regi, genom befintlig personal, projektanställd personal eller genom
kommunägda bolag.
Projektorganisation, finansiering och ansvar för projektet ska tillsammans med en
projektansökan beslutas av berörd nämnd
och KS innan projektstart och först därefter
inlämnas till EU´s strukturfonder för beslut.
Medfinansiering av förvaltningsspecifika
projekt finansieras i första hand av egen
nämnd/förvaltning.

Ekonomisk redovisning av projekten skall
ske kvartalsvis till KS, med bifogade lägesrapporter om hur projekt framskrider utifrån
uppställda mål.
Projekt där initiativ kommer från privata
företag, organisationer eller föreningar kan
vi, om det gynnar Härnösands kommuns
verksamhet och kopplat till översiktsplanens vision medverka till delfinansiering
och/eller agera som projektägare.
Internationell samordnare ska bistå förvaltningarna med att:
• bevaka program, initiera och stimulera
projekt och andra EU-initiativ.

Kommunens mål och budget och översiktsplanens vision skall vara vägledande för
prioritering av EU-projekt.

• bistå med rådgivning och vara bollplank
vid ansökningar om projektmedel från
EU.

Förutom ovanstående ska följande gälla för
projekt

• samt i rimlig omfattning vara en resurs
för företag och föreningar utanför kommunens organisation.

• skapa förändring
• vara unikt och av engångskaraktär
• vara begränsat i tid och innehåll



Vänorter
Vänortskommittén
Vänortskommittén tillika kommunfullmäktiges presidiums främsta arbetsuppgift är att
upprätthålla kontakterna med kommunens
vänorter, Fredericia i Danmark, Kokkola i
Finland, Kristiansund i Norge samt Viljandi
i Estland.
Vänortskommittén ska verka för ett aktivt  
utbyte/samarbete mellan vänorterna och
stimulera till breda kontakter inom såväl
kommunala verksamheter som näringsliv
och föreningsliv.
Härnösand har fyra vänorter:

• Karleby (Kokkola) i Finland
• Kristiansund i Norge
• Fredericia i Danmark
• Viljandi i Estland

Kommittén arrangerar de Nordiska Dagarna
vart 8:e år och ansvarar för kommunens
deltagande vartannat år i vänorterna. Kommittén ger också bidrag till föreningar,
skolklasser och enskilda som deltar i evenemang i vänorterna.

En vänort innebär en möjlighet för kommunens företrädare och invånare att utbyta
erfarenheter och knyta värdefulla kontakter.
Vänortsutbytet sker kontinuerligt mellan representanter för kultur, skola, kyrka, idrott
och officiella organ.
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Kontakta Härnösands kommun,
internationell samordnare
för mer information
Tel: 0611-34 80 00
E-post: kommun@harnosand.se

