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Inledning
De internationella kontakterna ökar som en följd av allmän globalisering. Torsby kommun har
mycket internationella kontakter och det finns därför anledning att formulera en policy för
internationella frågor.
Syfte
Den internationella policyns syfte är att skapa en plattform för kommunens arbete med de
internationella frågorna. Internationella kontakter är ett utvecklingsinstrument bland andra. De
ska ses som investeringar och prioriteras i förhållande till andra investeringar. Det yttersta
syftet med internationella kontakter är att långsiktigt skapa ett mervärde för Torsby kommun
och dess innevånare.
Mål
Målet för Torsby kommuns internationella engagemang är:
att främja demokrati och skapa kontakter över politiska och kulturella gränser och därigenom
verka för förståelse och förbrödring mellan folk och kulturer
att utveckla den egna verksamheten genom att:
• kommunens innevånare, medarbetare och förtroendevalda tillägnar sig nya kunskaper
och erfarenheter
• tillvarata möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt samarbete öppnar
för exempelvis genom delfinansiering ur EU-program
• att bidra till marknadsföringen av Torsby
Övergripande prioriteringar
• samarbetet inom Europa
• ungdomars internationella utbyten skall prioriteras
• samarbeten där etablerade kontakter kan tillvaratas
Arbetsformer
Torsbys internationella aktiviteter skall präglas av långsiktighet och framförhållning.
Internationella kontakter skall således:
• planeras
• budgeteras
• dokumenteras
• utvärderas
Varje förvaltning med ambitioner att ha internationella kontakter skall ha en ansvarig för
dessa kontakter inom förvaltningen.
Ansvar och organisation
Kommunfullmäktige antar policyn för internationella frågor. Ansvaret för den fortlöpande
politiska behandlingen ligger hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser ansvarig för
internationella kontakter. Ansvarig för internationella kontakter bildar tillsammans med
utbytesansvariga på respektive förvaltningar en kommitté. Kommitténs uppgift är att
samordna kommunens internationella arbete.

Vänortskontakter
Torsby har idag formella vänortsavtal med fem orter i Europa och på Påskön. (Se faktarutan)
.
Land
Vänort
Kommunala beslut
Chile
Påskön
1987
Danmark
Skjern
1977
Finland
Rautalampi
1992
Finland
Pernå
1977
Norge
Bömlo
1977
Tyskland
Grosskrotzenburg 1965
Vänortsavtalen innehåller inga ekonomiska förpliktelser och vänortskontakter skall i övrigt
behandlas som övriga internationella kontakter. Inga nya vänortsavtal bör ingås. De vänorter
där samarbetet kan inriktas mot konkreta projekt eller där ett fungerande samarbete finns skall
prioriteras.
Finansiering
Centrala pengar avsätts för att kunna finansiera vissa kostnader för internationella kontakter. I
övrigt är det respektive förvaltnings ansvar att hantera och finansiera de internationella
kontakterna.
I den mån internationella kontakter sker utanför de kommunala förvaltningarna så skall varje
åtagande för kommunen att finansiera, representera eller på annat sätt bidra vara behandlat
och säkerställt innan projektet dras igång.
Sammanfattning
Den internationella policyns skall vara en gemensam plattform för kommunens internationella
kontakter. Nämndernas eget ansvar för internationella kontakter skall understrykas. Det ingår
i respektive nämnds uppdrag att bevaka möjligheterna att starta internationella
samarbetsprojekt som kan ge mervärde till verksamhetsutvecklingen och kompetens. Medel
bör avsättas i budget för att möta ökade resursbehov som en följd av medverkan i
internationella projekt.

