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Indledning
Internationaliseringen og globaliseringen påvirker hverdagen hos både borgere, institutioner og
virksomheder og sætter nye rammer for vores handlemuligheder. Øget konkurrence om
arbejdspladser og medarbejdere sætter krav til forbedret servicelevering og fordrer nytænkning,
fornyelse og omstilling i kommunerne.
Medlemskabet af EU indebærer en række støttemuligheder for kommunerne i såvel Sverige,
Finland og Danmark som medlemslande, som i Norge der er omfattet af en række støtteprogrammer. Gennem deltagelse i regionale og internationale netværk, fælles projekter med støtte fra
EU's økonomiske fonde og programmer kan kommunerne opnå international kompetence og viden
samt økonomiske støtte, som tilsammen bidrager til at skabe udvikling.
Venskabsbysamarbejdet mellem Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner skal
indtænkes i denne virkelighed.
Der ligger en stor fordel i at udnytte det kendskab og de samarbejdsrelationer, vi har til hinanden
gennem flere års venskabsbysamarbejde. Lighed i kommunale udfordringer samt nærhed såvel
geografisk, kulturelt og sprogligt gør vilkårene for samarbejde og det potentielle udbytte optimalt.
Venskabsbysamarbejdet mellem Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner skal
omfatte udveksling af borgere via foreninger og skoler ligesom videndeling og faglig sparring
omkring løsning af kommunale opgaver vil indgå. Aktører inden for fælles fagområder bl.a.
erhvervsudvikling, turismeudvikling, uddannelse, ældreomsorg søges involveret i netværk og
samarbejdsprojekter. Vi skal samarbejde på konkrete områder, hvor det er særligt relevant.
Samarbejdsformen skal være projektorienteret med skiftende partnerskaber afhængigt af emne.
Projekterne søges medfinansieret f.eks. af EU's nye Interreg programmer, Europe for Citizens
programmet eller nationale programmer. Kalundborgs EU-kontor vil assistere i identifikationen af
muligheder for medfinansiering.
Rammerne for samarbejdet fastlægges i en partnerskabsaftale mellem venskabskommunerne, som
løber over en fireårig periode. Indeværende partnerskabsaftale løber over perioden 2009-2012.
Partnerskabsaftalen indeholder de overordnede mål for samarbejdet og de indsatsområder, man
søger at samarbejde omkring i perioden. Der afholdes konferencer mellem embedsmænd efter
nedenstående turnus med det formål at fastlægge konkrete handlingsplaner for det kommende år og
evaluere på handlingsplaner for indeværende år. Det politiske niveau deltager på konferencens 2.
dag, hvor fokus er rettet på evaluering af den hidtidige indsats fra handleplanen og drøftelse af og
beslutning om nye emner for et konkret samarbejde. Konferencerne holdes skiftevis mellem
partnerskabsholderne sådan:
2009
Nynäshamn

2011
Lillesand

2013
Kalundborg

2015
Kimitoön

På hver konference fordeles indsatsområderne mellem partnerskabsholderne.

Samarbejdsområder i 2009-2012
Intern udveksling af informationer om og besøg i hinandens kommuner
Motivation for samarbejdet
Kommunerne vil arbejde for at skabe bedre udveksling af informationer kommunerne imellem og
inddrage bredere grupper heri. Formålet er, at vi skal lære af hinanden, få nye ideer og kompetenceudvikles.
Forslag til handling
Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan information og videndeling bedst struktureres mellem
forskellige enheder i kommunerne. Som et konkret projekt gennemføres en beskrivelse/præsentation af den enkelte kommune, der kan indgå i et venskabskommunekatalog, der kan
inspirere til samabejde og til at knytte de rigtige kontakter.
Mål
Der skabes netværk og forbindelser mellem fagområder. Ved hver konfernce deltager chefer for
udvalgte områder for præsentation for hinanden og drøftelse af samarbejdsområder.

Nordisk forståelse
Motivation for samarbejdet
Det er bl.a. kommet frem at medlemmerne af Nordisk Råds ungdomsforum taler sammen på
engelsk, fordi de ikke forstår hinandens nordiske sprog.
Forslag til handling
Der arbejdes med at indføre en "nordisk uge" i folkeskolen i de 4 kommuner, hvor der udveksles og
tilrettelægges undervisning, der viser sprog, kultur og hverdag fra de øvrige nordiske kommuner.
Arrangementerne kan evt. være organiseret efter temaer. Temaugen søges spredt til at omfatte
foreninger og arrrangementer, der er tilgængelige for borgerne bredt i kommunerne.
Mål
Inden udgangen af 2009 foreligger der en projektplan for gennemførelsen af en "nordisk temauge" i
en eller flere folkeskoler i kommunerne.

Benchmarking
Motivation for samarbejdet
Lovgivningen er forskellig, men der hvor kommunernes opgaveportefølje er sammenlignelig
oplever vi, at opgaverne løses forskelligt. Dette naturligvis begrundet i historie, kultur og miljø.

Forslag til handling
Der udarbejdes en skabelon for vidensdeling på relevante områder inden for den kommunale
serviceproduktion. Arbejdet med skabelonen skal afklare, om der med fordel for kommunerne i
samarbejdet kan identificeres områder, hvor benchmarking giver mening og understøtter
udviklingen af bedre løsninger, gennem sammenligning over de nordiske landegrænser.
Mål:
I 2011 fremlægges et forslag til evt. gennemførelse af nordisk benchmark på udvalgte områder.

Turisme, historie og kultur
Motivation for samarbejdet
Fælles for partnerskabskommunerne er, at vi er oplagte turistmål samt ligger i en afstand, hvor
turister med fordel kan udveksles. Der ligger gode udviklingsmuligheder i oplevelsesturismen.
Forslag til handling:
Der skal udarbejdes forslag til turismeprojekter i et samarbejde mellem vore turistorganisationer.
Mål:
Hver partnerskabsholders turistorganisation tilbyder øvrige partnerskabsholderes turistorganisationer en turpakke inden udgangen af 2009.
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