Förslag – Sandviken kommun
”Internationell verksamhet
Internationella kontakter har under många år förekommit i olika former i
kommunens regi, främst vänortsutbyte. I takt med starkt ökande allmänt
resande samt öppnandet av Östeuropa har även dessa kontakter kraftigt
utvidgats. Det finns nu skäl att fastställa en övergripande plan för hur dessa
frågor skall hanteras i kommunen.

Uppdelning av ärenden
Huvudprincipen är att ansvar och befogenhet för dessa frågor decentraliseras
så långt detta är möjligt och lämpligt. Det är viktigt att stimulera kreativitet
och initiativkraft långt ut i organisationen och nära de berörda. Information om
tidigare utbyte och planerade projekt samt gemensamma initiativ bör dock
samordnas.

Skolan
Skolan har och har under många år haft ett omfattande internationellt utbyte
främst med de nordiska vänorterna. I kommunens skolplan har skolans
internationalisering lyfts fram i ett särskilt avsnitt. Områdesstyrelserna och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall avsätta medel för internationell
verksamhet och fördela till respektive skola.

Föreningar
Vid sidan av skolan svarar de ideella föreningarna för ett omfattande utbyte.
Kultur- och fritidsnämnden hanterar dessa föreningar i alla övriga avseenden
och ska nu även ta med internationella frågor och avsätta medel härför.

Föreningen Norden skall i bidragsfrågor, likt övriga föreningar, hanteras av
kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott.

Näringsliv
I den mån näringslivsfrågor har internationell karaktär skall dessa hanteras av
Sandvikens Näringslivs AB som också svara för dessa kostnader.

Övriga förvaltningar
Övriga förvaltningar och enheter har också internationella kontakter i
varierande utsträckning och skall efter behov avsätta medel härför.

Internationella kommittén

Kommittén skall svara för det officiella utbytet med utländska kommuner och
myndigheter.

Den skall samordna gemensamma initiativ och samla och sprida information
om allt internationellt utbyte i kommunen samt bestämma om och när
officiella vänortskontakter skall upprättas.

Den skall inte hantera medel som är särskilt avsedda för skolan, föreningar,
näringsliv och övriga förvaltningar.

Tjänstemannagrupp
En tjänstemannagrupp med representanter från de nämnda delområdena skall
regelbundet sammanträda för samordning och hantering av det löpande
arbetet. Gruppen leds av kommunkansliet.”

