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Internationell strategi för Västmanlands Kommuner
och Landsting – VKL
Bakgrund
Västmanland påverkas alltmer av sin omvärld. Den ökade globaliseringen och den
ökade betydelsen för regionerna i hela Europa, innebär att VKL som regionalt
samverkansorgan har en viktig roll att fylla internationellt, som företrädare för
Västmanland och därmed sörja för att regionens intressen och internationella
samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Genom samarbete med angränsande regioner och goda kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet.
Grunden till det arbetet läggs i länet med ett utökat samarbete mellan kommuner och
landsting och dess mångfacetterande verksamhetsområden, där det internationella
perspektivet kan ge förutsättningar att utveckla och driva verksamheterna effektivare,
nu och i framtiden. Internationalisering ska genomsyra alla verksamheter. Det innebär
att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla
nämnder och styrelser hos VKL:s medlemmar.
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver en fortlöpande kompetensutveckling,
såväl bland förtroendevalda som bland tjänstemän. Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om
samhällsförhållanden och kultur i andra regioner, kompetens i projektledning i
samband med internationellt samarbete är några av de områden som kan stärka
Västmanlands roll på den internationella arenan.

Lissabonstrategin
Sverige, som medlem i EU, omfattas av och förväntas arbeta för intentionerna och
målen beskrivna i Lissabonstrategin som antog av EU:s medlemsländer i Lissabon
2000. Den gäller till 2010 och en ny strategi ”Lissabon 2” är under utarbetande.
Strategin har som mål att skapa jobb och tillväxt genom att öka vår kunskap, göra EUföretagen mer innovativa och se till att de fortsätter att vara konkurrenskraftiga samt
investera i människor. Samtidigt måste tillväxten vara hållbar. Dagens tillväxt får inte
ske på bekostnad av framtida generationer, utan måste baseras på en grönare
ekonomi.
Uppfyllelsen av beskrivna mål i Lissabonstrategin är summan av de insatser som sker
på lokal och regional nivå. Genom att aktivt arbeta för att stärka Västmanlands
regionala utveckling stärks samtidigt den europeiska och målen i Lissabonstrategin
ges bättre förutsättningar för att uppfyllas. Det internationella arbetet kan vara ett
verktyg i det sammanhanget då EU:s fonder och program är tänkt att vara smörjmedlet
för att uppnå Lissabonstrategin.

RUP/RTP
I Västmanland utarbetar Länsstyrelsen en regional utvecklingsplan och den senaste
avser 2007 – 2020 och den kommer att följas upp under 2009 för eventuell
omarbetning och komplettering.
VKL ska följa arbetet med länets RUP för att i möjligaste mån samverka och följa
strategierna i RUP.en på ett sådant sätt att de kan länkas till VKL:s internationella
aktiviteter.
Regionala tillväxtprogrammet kan stimuleras genom att VKL använder EU:s fonder
och program för olika åtgärder som stimulerar tillväxt.

Syfte
VKL:s internationella arbete har två syften:
-

att främja Västmanlands regionala utveckling

-

utveckla och effektivisera kommunerna och landstingets verksamhetsområden
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Mål
-

bevaka och tillvarata regionens intressen

-

utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte i sakfrågor

-

öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete

-

ge nya kunskaper och erfarenheter för politiker och medarbetare

-

ge möjligheter till verksamhetsutveckling genom delfinansiering ur EU-program

-

öka samverkan mellan offentlig sektorn, högskola/universitet och näringslivet

-

ökat deltagande i internationella nätverk

-

bidra till en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling i
regionen.

Genomförande/organisation
Det internationella arbetet ska präglas av långsiktighet och framförhållning. Tydliga
prioriteringar ska göras för när, med vilka och i vilken form samarbete ska etableras.
VKL:s styrelse ansvarar för att målen i strategin uppfylls som helhet och varje nämnd
och styrelse i länets kommuner och landsting ansvarar för internationella kontakter och
samarbeten inom sitt verksamhetsområde.
En gemensam stödfunktion i form av en tjänst (100 %) ska inrättas för regionens
kommuner och landsting, som efter behov ska bistå både förtroendevalda och
tjänstemän i deras internationella arbete. Det innebär bland annat:

stöd att bygga upp internationella relationer; genom riktad bevakning, förmedling
av kunskaper och kontakter samt stöd för påverkansarbete och samordning
medverkan i hanteringen av internationella avtal, relationer och besök
stöd för EU-finansiering
samordna länsaktörer i gemensamt nätverk
delta vid samordning av strukturfonderna inom ramen för samarbetet inom Östra
Mellansverige
utveckla samarbetet med SEU och SKL
Tjänsten ska delvis vara självfinansierad genom delaktighet i för regionen relevanta
EU-projekt.
-

SEU
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VKL deltar i ett samarbete med Stockholmregionens Europakommitté (SEU) som
servicepartner. Huvudägare är Stockholm Läns Landsting, Stockholm Stad och
Kommunförbundet Stockholms Län och övriga servicepartner är Regionförbunden i
Uppsala och Sörmland. Samarbetet syftar till att stärka regionens utveckling och
tillvarata EU:s initiativ och möjligheter samt verka som aktiv partner i det Europeiska
samarbetet.
VKL ska utveckla möjligheterna att inom ramen för SEU tillvarata regionens samlande
medverkan i nätverk och organisationer på ett effektivt sätt. Information från SEU ska
förmedlas till berörda verksamheter inom Västmanlands kommuner och landsting och
vice versa ska SEU ha tillgång till kunskap om de verksamheter som sker inom ramen
för VKL.
Ett likalydande samarbetsavtal sluts mellan SEU och servicepartnerna och löper på
två år. Därutöver tas en årlig handlingsplan fram som definierar innehållet i samarbetet
mellan SEU och VKL i sak. Handlingsplanen beslutas av VKL:s styrelse.

SKL
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en viktig samarbetspart i de
internationella frågorna med sin internationella sektion som ansvarar för att bevaka
EU-frågor som är sektorsövergripande. SKL förmedlar information och deltar i
Europeiska nätverk som Council of European Municipalities and Regions (CEMR) och
arbetsgivarorganisationen CEEP där de bevakar svenska regioners intressen. SKL har
även ett Brysselkontor som fungerar som informationskanal för att så tidigt som möjligt
påverka EU:s beslutsprocesser.
Genom ett aktivt samarbete med SKL ges möjlighet att lyfta frågor som är angelägna
för regionen i ett såväl nationellt som internationellt perspektiv. Det ges även utrymme
för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte i internationella frågor mellan regioner i
Sverige.
VKL ska fortlöpande utveckla sitt samarbete med SKL.

VIN
Västmanlands Internationella Nätverk (VIN) är en informationsplattform och nätverk för
kommuner, landsting och andra aktörer som t ex Mälardalens Högskola,
Handelskammaren, Almi, Länsstyrelsen m.fl. Nätverket har inga ekonomi- eller
personalresurser utan bygger på respektive deltagande aktörs egen insats.
Nätverket bör ombildas av VKL och närma sig utvecklingen i länet från ett RUP
perspektiv och fungera som en arena för information men framförallt,
projektmobilisering.

Mälardalsrådet
Kommuner och landsting i länet är också medlemmar i Mälardalsrådet och ett av deras
uppdrag är att främja utvecklingen i ett integrerat Europa där Stockholm Mälardalen är
en viktig part.
I styrelsen finns fler representanter från Västmanland och VKL:s direktör deltar i
Mälardalsrådets tjänstemannanätverk.
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Strukturfonderna
Västmanland ingår tillsammans med Uppsala, Sörmland, Örebro och Östergötland i
strukturfondsområdet Östra Mellansverige under perioden 2007-2013. Samarbetet
omfattar fördelning av medel från strukturfonderna Regionalfonden och Socialfonden.
Västmanland är representerat i det beslutande partnerskapet, genom ordförande och
vice ordförandeskap, för området och i den av tjänstemän sammansatta
samordningsgruppen som bereder ärenden utifrån ett strategiskt länsperspektiv.
Västmanland representeras i samordningsgruppen av tjänstemän från Länsstyrelsen
och VKL.
Samarbetet mellan de ingående regionerna i Östra Mellansverige ger förutsättningar
till ett utökat länsövergripande arbete kring projektmobilisering vilket ger
samordningsvinster och stärker hela regionens konkurrenskraft och
arbetskraftsförsörjning. VKL ska vara aktiv i arbetet och ge regionens kommuner och
landsting förutsättningar för att kunna söka medel från strukturfonderna.

Utvärdering
Internationellt arbete ska beslutas, finansieras, prioriteras och utvärderas integrerat
med annan verksamhet inom VKL. Det är viktigt att följa upp och sprida information om
hur det internationella arbetet påverkar VKL:s verksamheter och utveckling. Hur VKL
tillvaratar EU:s program och fonder bör särskilt uppmärksammas. Utvärderingen ska
ske årligen i samband med framtagandet av årsredovisning.

