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Skriv ut

Internationell strategi för Marks kommun
Den internationalisering vi upplever idag påverkar kommunens verksamhet. Internationella kontakter har blivit allt
viktigare och vi har blivit alltmer beroende av vår omvärld. För att vi ska kunna leva upp till vår vision "Mark är känd som en attraktiv kommun, en bra kommun att bo och verka i, en kommun där livskvalitet
sätts i fokus."
- krävs bland annat att det ska finnas förutsättningar för utveckling av både företag och offentlig verksamhet.
Kommunens dragningskraft är beroende av hur företagen utvecklas, servicenivån i kommunens verksamhet och inte
minst tillgången till god utbildning. Men även tillgången till kultur och fritidsaktiviteter betyder mycket för livskvalitén,
vilken blir allt mer betydelsefull vid människors val av boende- och verksamhetsort. Genom att aktivt delta i de
möjligheter som internationaliseringen och medlemskapet i EU kan innebära ökar vi kommunens möjligheter att bli
mer känd i en omvärld präglad av konkurrens mellan länder, regioner och kommuner. I en tid av ökad
internationalisering kan kommuner som enbart bygger sin verksamhet på den lokala, regionala och nationella nivån
komma att få problem med bland annat rekrytering och att behålla unga välutbildade personer.
En stor del av kommunens internationella arbete drivs av förvaltningarna i form av olika projekt. De enskilda projekten
kan med fördel involvera kommunens vänorter men dessa får inte utgöra en områdesbegränsning i det internationella
arbetet.
Det pågår en mängd internationella aktiviteter inom kommunens skolor och via föreningslivet i kommunen. Detta
arbete är ett komplement till EU-projekt och formellt vänortsarbete. Kommunens vänortsarbete leds och samordnas av
kommunstyrelsen.
Vision år 2010
Det internationella arbetet i Marks kommun ger ett tydligt mervärde till den verksamhet kommunen redan har.
Verksamhetsidé
Allt internationellt arbetet i Marks kommun ska ligga i linje med kommunens övriga utvecklingsarbete och vara en
integrerad del av den ordinarie verksamheten. Det internationella arbetet ska innebära "ömsesidig nytta", med det
menas att alla parter som deltar i ett internationellt projekt ska ha någon form av nytta av projektet. Vi ska arbeta
internationellt för att höja vår kompetens på olika områden samt för att möjliggöra ett utökat utbyte av varor och
tjänster, men vi ska även dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap.
Kommunens framtida internationella arbete ska vidga kontakten, öka förståelsen och kunskapen mellan medborgare i
olika länder, bidra till kommunens utveckling genom erfarenhetsutbyte. I det internationella arbetet prioriteras
kontakter och utbyten mellan barn och ungdomar.
Information
Utbyte av internationella kontakter ska samlas och dokumenteras för att delges i en vidare krets av människor.
Ansvar och samordning
Kommunstyrelsen tillsätter en internationell grupp. En särskild utsedd tjänstemannagrupp svarar för ansvar och
samordning för internationella kontakter på förvaltningsnivå. Till sitt stöd har gruppen en tjänsteman från
kommunstyrelsekontoret. Handläggning av enskilda ärenden sker av respektive förvaltning med information till
samordnaren.
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Mer information
Kerstin Guth tfn 0320 21 70 62, e-post
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