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Riktlinjer för stöd till
vänortsverksamheten för det
nordiska samarbetet
Kungsbacka kommun avslutar arbetet med vänorterna och avsätter därmed inte
några medel. Hädanefter ansvarar föreningarna helt för sina egna aktiviteter.
Vänskapsavtalet mellan Sternberk och Kungsbacka kommun kvarstår, då det
finns ett etablerat samarbete sedan flera år mellan skolor i dessa båda
kommuner.
Det tidsbegränsade kommunala partnerskapet mellan Kungsbacka och
Drakenstein i Sydafrika är avslutat men kan återupptas om samarbetet gynnar
Kungsbackas vision och mål och dess invånare.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning fick 2010 i uppdrag av KSAU att föreslå
ambition och framtida riktlinjer för stöd till vänortsverksamheten, avseende det
Nordiska samarbetet och i samband med det föreslå lämplig storlek på budget
för vänortsarbetet.
Under första världskriget blev det tydligt hur viktigt det var med
sammanhållning mellan de nordiska länderna och 1919 bildades Föreningen
Norden i Sverige. Idag finns drygt 120 i Sverige.
Föreningen Norden i Norra Halland bildades enligt egna uppgifter 1949 och
Föreningen Norden i Fjärås/Löftadalen bör ha bildats vid ungefär samma
tidpunkt.
I stadgarna finns bland annat paragrafen om att ”föreningen formulerar och
driver olika projekt inom bl.a. demokrati, utbildning, kultur och
näringslivsutveckling, vilka involverar såväl de nordiska länderna som ett eller
flera av dessa.”
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De aktiviteter som genomförs gemensamt mellan vänorterna är s.k. trekant
respektive fyrkantmöten. Mötena genomförs i de olika länderna efter en
förutbestämd ordning och det är ett antal av föreningens medlemmar som deltar.
Kommunstyrelsen har under senare år avsatt 25.000 kronor årligen och har
ersatt för utlägg för tex bussresa tur och retur till värdkommunen och middag,
då föreningarna står värd.
Enligt SKL:s rapport från 2011 om medlemmarnas vänortsförbindelser, tenderar
kommuner, som fortfarande driver samarbeten att använda vänortskontakterna
mer strategiskt och har ofta som ambition att arbeta i projektform med fokus på
tillväxt och verksamhetsutveckling.
Just de nordiska vänortskontakterna, som slöts efter andra världskriget består på
grund av tradition. Endast tio procent av samtliga samarbeten fokuserar enbart
på områdena kultur, idrott och föreningar. 127 kommuner har finansierat
vänortsverksamheten med enbart egna medel medan andra sökt externa
finansiering.
Brist på finansiella och personella resurser är en vanlig förklaring till det
minskade engagemanget. Externa medel har betydelse för vänortsarbetet. 83
kommuner, fyra landsting och ett regionförbund har ansökt om och fått externa
medel. EU-medel är den vanligaste formen för extern finansiering, följt av
medel från Sida.
När möjligheten finns att finansiera andra internationella samarbetsformer med
externa medel kan detta leda till en bortprioritering av vänortsarbetet. Däremot
är ett minskat engagemang också kopplat till synen på vänortssamarbetet som
förlegat.
Gemensamma intressen och utmaningar som binder samman kommuner kan
vara en anledning till aktiva samarbeten.
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En annan anledning till vänortssamarbete är funktionen det fyller för det civila
samhället. Ett exempel på det är ungdomsarbete. Arbetet kan drivas av
föreningar och vänortskommittéer, vilket ett flertal kommuner gör.
Ett flertal nyetablerade eller återupplivade kontakter har oftast som ambition att
arbeta i projektform med utvecklingsmål inom ett flertal olika områden, som
berör båda parter.
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