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Inledning
För kommuner, städer och regioner som vill vara framgångsrika är internationella kontakter
ett allt viktigare redskap. Götene kommuns utmaningar delas med andra i Europa och i övriga
världen. Flera kommunala utmaningar och utvecklingsbehov är gemensamma för kommuner,
städer, och regioner inom Europeiska Unionen och övriga världen. Genom ett aktivt
internationellt arbete kan kommunala verksamheter, företag och föreningar i Götene kommun
ta del av erfarenheter och kunskap inom sakområden.

Nyttan med internationellt arbete
Internationellt arbete i de kommunala verksamheterna kommer på många olika sätt
medborgarna till nytta t.ex. genom att verksamheterna lär av de bästa, ger nya perspektiv på
den egna verksamheten och att möta människor över gränser kring gemensamma
problemställningar leder till lösningar och förbättringar inom verksamheter. Det
internationella perspektivet och extern finansiering kan användas som ett verktyg för
utveckling.
Det internationella arbetet kan tillföra kompetens och erfarenheter in i verksamheten och ge
ökad förståelse för olika kulturer i kommunen, men också in i vårt samhälle. En särskilt
prioriterad grupp för det internationella arbetet är barn och ungdomar eftersom dessa grupper
är framtidens bärare av internationell samverkan och internationell närvaro.

Götene kommun och EU2020
Det politiska programmet för internationellt arbete vill bidra till en hållbar utveckling utifrån
de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomiskt hållbarhet, vilket ligger i linje med den
europeiska tillväxtstrategin ”EU2020” som strävar mot ”Smart och hållbar tillväxt för alla”.*
(*Smart tillväxt genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation,
Hållbar tillväxt genom en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt
näringsliv och Tillväxt för alla genom tydliga satsningar på nya jobb och
fattigdomsminskning.)

Syfte
Det politiska programmet för internationellt arbete skapar plattform och gemensam
referensram för Götene kommuns arbete med internationalisering och internationella projekt.

2

Det internationella arbetet ska skapa ett mervärde för Götene kommuns invånare, föreningar,
näringsliv och den kommunala verksamheten. Syftet är att öka kommunens tillgång till
kunskaps-och erfarenhetsutbyte och extern finansiering samt att skapa förutsättningar för
näringslivet, föreningar och medborgarna får ökade möjligheter att verka internationellt.
Götene kommuns internationella arbete ska bidra till
- att förverkliga kommunens mål i framtidsplanen ”Götene kommun 2009-2020”
- att uppnå kommunens vision ”Bo i Götene – Lev i världen”
- och ska främja en hållbar samhällsutveckling

Övergripande Mål
Det politiska programmet för internationellt arbete ska lägga grunden till att samordna,
utveckla, följa upp och stimulera till internationellt arbete i Götene kommun.
Götene kommun är aktiv på den internationella arenan för att stärka sina intressen och för att
bidra med goda erfarenheter och exempel. Transnationell projektverksamhet är en naturlig del
i kommunens och bolagens arbete.

Mål
- intern
-

ökad grad av internationellt arbete i Götene kommun;
ökad grad av extern finansering för kommunens verksamhetsutveckling;
bredare kompetens och erfarenhet i projektutveckling och externa finansieringsmöjligheter i kommunens och bolagens verksamheter
sektorsövergripande projektansökningar och projekt i kommunens och bolagens
verksamhet;
ökad kvalitet och service av kommunens verksamheter;
ökad attraktionskraft för Götene kommun som arbetsgivare på den internationella
arenan.

- extern
-

ökad kunskap och delaktighet i internationella frågor och arbetet hos medborgarna
föreningar, företag
goda förutsättningar och ökade möjligheter för näringslivet, föreningar och
medborgarna att verka internationellt.
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