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Plan for internasjonalt samarbeid
VEDTATT AV FORMANNSKAPET 19.04.2018

Innledning
HVORFOR NYTT PLANDOKUMENT?
I november 2013 vedtok formannskapet «Temaplan
for internasjonalt samarbeid 2013-2016. Det er derfor
nødvendig å oppdatere kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for formannskapet, og dette er grunnen til
planrulleringen. Den nye planen vil også kunne bidra til
en større forankring av internasjonalt samarbeid i kommunale virksomheter, avdelinger og enheter.
DEFINISJON AV INTERNASJONALT SAMARBEID
Internasjonalt samarbeid består av kontaktsamarbeid
og prosjektsamarbeid. Mens førstnevnte er et løpende
engasjement ofte uten en klar målsetting, er prosjekter
tidsavgrensede og som oftest med fastlagte mål og et
sluttprodukt
ORGANISERING AV PLANDOKUMENT
Første del beskriver nåsituasjonen for internasjonalt
samarbeid inkludert føringer og en kartlegging av det
internasjonale engasjementet i kommunen.
Andre del definerer målsettinger for internasjonalt samarbeid mens tredje del drøfter og foreslår hvordan vi
skal nå disse målene.

Føringer og forankring
NASJONALT
I Stortingsmelding nr. 5 (2012-2013), «EØS-avtalen og
Norges øvrige avtaler med EU», foreslår regjeringen
blant annet å styrke EØS-kompetansen på alle nivå i
forvaltningen gjennom opplæringstiltak og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. På denne måten vil
blant annet kommunene være bedre rustet til å utnytte
de handlingsrom og muligheter som finnes i Norges
avtaler med EU. I tillegg understrekes viktigheten av at
ulike myndighetsnivå og alle deler av samfunnet engasjerer seg i Europapolitikken.
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Utredningen «Utenfor og Innenfor (NOU 2012)» drøfter
Norges forhold til EU. Her blir det blant annet konkludert med at EØS-avtalen har ulemper i form av manglende medbestemmelsesrett og demokratisk underskudd, samtidig som den gir norske kommuner tilgang
til ulike tilskuddsordninger gjennom EU-programmene
og EØS-midlene. I tillegg gir den en oversikt over
hvordan EØS-avtalen og innlemming av EU-rettsakter
har påvirket og europeisert kommunal poltikk og forvaltning i Norge. Siden EØS-avtalen er dynamisk, hvor
stadig flere rettsakter blir innlemmet i EØS-avtalen, er
denne påvirkningen økende.
Norge i Europa: Regjeringens strategi for samarbeid
med EU 2014-2017
Regjeringen vil samarbeide med blant annet norske
kommuner for å utarbeide norske posisjoner til kommende direktiver og regler. Dette er fordi «Regionalt og
kommunalt nivå samarbeider også aktivt med partnere
i hele Europa gjennom EUs regionale programmer.
Samarbeidet bidrar til erfaringsutveksling med europeiske regioner og tidlig tilgang til politikk som er under
utvikling i EU». Norske kommuner som er engasjert
i europeiske samarbeidsprosjekter, kan med andre
ord bidra til utformingen av Norges utenrikspolitikk og
norske posisjoner når EU eksempelvis lanserer nye
direktiver.
REGIONALT
Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016-2019
Fylkeskommunen bruker internasjonalt samarbeid som
verktøy for å nå utvalgte mål i fylkesplanen gjennom å
prioritere blant annet samarbeid med lokale partnere,
bruk av finansieringsordninger og fokusere på konkrete
resultater av det internasjonale samarbeidet. Handlingsprogrammet definerer også satsningsområder hvor det
skal jobbes internasjonalt. Disse inkluderer infrastruktur,
næringsutvikling, opplevelsesnæring, bærekraftig byutvikling, turisme og frafall i den videregående skolen.
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Østfold fylkeskommunes rolle overfor Fredrikstad
kommune:
• Som sekretariat for et av interregprogrammene
er fylkeskommunen med på å godkjenne prosjektsøknader.
• Fredrikstad kommune har deltatt i et europeisk
byutviklingsprosjekt hvor fylkeskommunen var
norsk prosjektpartner.
• Fylkeskommunen har tidligere lyst ut midler til
forprosjekt/forberedende besøk for fremtidige
skolepartnerskap.
FREDRIKSTAD KOMMUNE
Kommuneplan (2018 – 2030) Samfunnsdelen:
Koblingen mellom dette plandokumentet og
internasjonalt samarbeid vil bli drøftet i et senere
kapittel.
Temaplan for internasjonalt samarbeid vedtatt 2013:
Temaplanen beskrev omfanget av internasjonalt
samarbeid basert på en spørreundersøkelse og
analyserte utviklingen ved å sammenligne resultatene
av tidligere undersøkelser. I tillegg kartla temaplanen hvordan internasjonalt samarbeid blir anvendt i
handlingsplaner og kommuneplanens samfunnsdel.
Resultatet viste at bruken varierer sterkt fra ikke å bli
nevnt i noen handlingsplaner til å bli brukt som både
mål og tiltak i andre.
I tillegg til hovedkonklusjonen om en generell videreutvikling av det internasjonale engasjement, foreslår
temaplanen at innsatsen rettes mot følgende områder:
•
•
•

Fortsatt aktiv deltakelse i interregprosjekter
Ivareta og utdype samarbeidet med vennskapsog samarbeidsbyer med spesielt fokus på Guatemala og Slupsk.
Videreutvikle samarbeidet med utvalgte land i
Afrika

Videreutviklingen av det internasjonale engasjementet vil skje gjennom kunnskapsbygging, økt samhandling, strategisk bruk av tilskuddsmidler og økt forankring av internasjonalt engasjement.
FN
a) Verdenserklæringen – FNs menneskerettigheter
I artikkel 27 heter det blant annet at: «enhver har
rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte
kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og
dens goder».
b) FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Artikkel 15 anerkjenner retten for alle til å delta i det
kulturelle liv.
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Status for internasjonalt
samarbeid
SPØRREUNDERSØKELSE 2016
Høsten 2016 ble det foretatt en spørreundersøkelse
om det internasjonale engasjementet blant alle kommunale enheter. Undersøkelsen viste at det er et variert
og rikholdig internasjonalt engasjement i Fredrikstad
kommune målt i omfang, type og tidsperspektiv. 30 av
enhetene på det tidspunktet var engasjert i aktiviteter
som spente fra fadderbarn via skolepartnerskap til interregprosjekter med en samlet budsjettramme på flere
titalls millioner.
Av de 30 enhetene var 22 involvert i kontaktsamarbeid
og 8 med prosjektsamarbeid. Vennskapsskoler og
fadderbarn var den mest vanlige formen for kontaktsamarbeid, mens prosjektsamarbeid var dominert av
interregprosjekter.
Tre fjerdedeler av engasjementet sto virksomheter og
staber i Seksjon for utdanning og uppvekst for. Resten
var jevnt fordelt over de øvrige seksjoner.
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Tre fjerdedeler av engasjementet sto virksomheter og
staber i Seksjon for utdanning og uppvekst for. Resten
var jevnt fordelt over de øvrige seksjoner.
Kontakt- og prosjektsamarbeidet foregikk med partnere
i 24 forskjellige land, hvorav 15 europeiske.
Sverige var det landet som det ble samarbeidet mest
med. Sju virksomheter hadde kontakt og/eller prosjektsamarbeid med svenske kommuner og byer. Alle
interregprosjektene hadde svenske prosjektpartnere.
Skoler og barnehager står for størstedelen av kontaktsamarbeidet gjennom vennskapsskoler, klassekontakt og fadderbarn. Noen av kontaktene er med skoler
og klasser i våre vennskaps- og samarbeidsbyer som
er en tredje hovedkomponent i kontaktsamarbeidet. Det
er mange kontaktpunkter i enkelte av vennskapsbyene. I for eksempel Aalborg er det kontakt med politisk
ledelse, virksomhet idrett, flere fagmiljøer og skoler.
Vedlegg 3 gir en oversikt over de 22 enhetene som har
kontaktsamarbeid og hva slags kontakt de har.
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PROSJEKTSAMARBEID PER JANUAR 2018
Med unntak av de pågående kultursamarbeidsprosjektene som kulturskolen har startet opp sammen med aktører i
Afrika er samtlige internasjonale prosjekter i Fredrikstad kommune enten skolepartnerskap eller interregprosjekter.
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Tittel på prosjekt

Type prosjekt

Beskrivelse av prosjekt

Enhet

The road to STEM
through TCC

Skolepartnerskap

Mål: Øke motivasjon for realfag, Bruke
IKT som verktøy

Årum skole

Children with special Skolepartnerskap
needs

Mål: Bedre kontakten med foreldre

Borge Skole

Mono

Kultursamarbeid

Mål: Bidra til å utvikle organisasjonen
Kulturskolen
Associacao Cultural MoNo administrativt og faglig til å kunne tilby preuniversitets danseundervisning til et internasjonalt nivå.

Tuko Pamoja

Fredskorps-utveksling

Mål: Skal gi ungdom mulighet til å
utvikle sine ferdigheter innen musikk,
dans, sirkus og visuell kunst. Utvikle
lederegenskaper til deltakerne.

Kulturskolen

Urban steds-innovasjon

Interreg

Mål: Øke konkuransekraft og innovasjonsevnen til handels- og opplevelsesnæringene for å skape et mer
levende sentrum

Kulturstab,
Bærekraftig samfunnsutvikling

Ren Kystlinje

Interreg

Mål: Øke kunnskap og bevissthet om
marint søppel.

Miljø og landbruk

Scandinavian Science Cluster

Interreg

Mål: Bidra til et felles arbeidsmarked i
Østfold og Fyrbodal

Skolestab/
Cicignon skole

Fremtiden er blå
i Svinesunds-regionen

Interreg

Mål: Koble sammen bedrifter, forskNæringsutvikling
ningsmiljøer og offentlige aktører innen
de marine næringen

Star cap (Start up
capital)

Interreg

Øke etableringsfrekvensen og løfte
Kulturstab
fram unge entrepenører i kulturnæringer

FRAMFOR

Interreg

Fremgangsrike foretak i grenseregionen.

Næringsutvikling

TENTacle

Interreg

Utnytte potensialet i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T)

Bærekraftig samfunnsutvikling

Lærerutdanning

Internasjonal skolepraksis i 4 uker for
Kjølberg skole
lærerstudenter ved Høyskolen i Østfold
ved 5 vennskapsskoler i Lilongwe
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MÅL FOR INTERNASJONALT SAMARBEID

FREDRIKSTAD KOMMUNE TAR AKTIVT DEL
I INTERNASJONALT SAMARBEID SOM STYRKER
UTVIKLINGEN AV KOMMUNENS TJENESTER
OG BIDRAR TIL SAMFUNNSUTVIKLINGEN I
FREDRIKSTAD.

INTERNASJONALT ARBEID SKAL BIDRA TIL:

•
•
•

Å gi nye impulser, økt kompetanse og kunnskap
Et godt omdømme
fremme mellom-menneskelig forståelse, toleranse
og solidaritet

•
•

Hjelpe lokalforvaltningen i Øst-Europa, Afrika og
Mellom-Amerika med å utvikle sine tjenester
Verdiskaping i Fredrikstad

SLIK GJØR VI DET - STRATEGIER FOR
INTERNASJONALT SAMARBEID:
VIRKEMIDDEL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Som det overordnede plandokumentet, legger kommuneplanen føringer og grunnlaget for planverket i
kommunen. Målene for internasjonalt samarbeid må
derfor sees i lys av de tre innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel: Å leve, skape og møte framtiden
i Fredrikstad,
Ved å styrke utviklingen av kommunens tjenester og
bidra til samfunnsutviklingen vil internasjonalt samarbeid bidra til å gjøre Fredrikstad til et bedre sted å
skape og leve. For eksempel kan deltakelse i prosjekter
stimulere næringsutvikling og tilby innbyggerne nye
kulturopplevelser.
FORANKRING AV INTERNASJONALT SAMARBEID I SEKSJONENES HANDLINGSPLANER
I handlingsplanen til Seksjon for kultur miljø og byutvikling heter det at: « For å nå målet om «Kultur- og
idrettstilbud som bygger kunnskap og gir rom for
utøvelse for både amatører og profesjonelle aktører så
skal det stimuleres til nasjonale og internasjonale utvekslingsprosjekter innenfor kultur- og idrettsfeltet»
Konklusjon:
For å skape forankring og vise de mulighetene som internasjonalt samarbeid gir, børinternasjonalt samarbeid
tas med som et generelt mål i seksjonenes handlingsplaner der det er naturlig. De tilhørende tiltakene kan
være generelle eller spesifikke etter behov.
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VURDERING AV INTERNASJONALT SAMARBEID
SOM EN INTEGRERT DEL AV VIRKSOMHETENES
ARBEID
Et flertall av virksomhetene og avdelingene i Fredrikstad kommune er ikke engasjert i internasjonalt samarbeid. Blant de 29 som er aktive, varierer det internasjonale engasjementet sterkt fra ledelse av større
prosjekter til sporadisk kontaktsamarbeid.
Grunnene til å ikke engasjere seg internasjonalt kan
være mange. F.eks. manglende ressurser, type oppgaver som blir utført i den enkelte virksomhet og
oppfatninger om manglende hensikt og nytteeffekt.
Det er ikke noe mål at alle virksomheter skal etablere
kontakter utenlands og delta i prosjekter. På samme
måte som miljø- og folkehelsemessige vurderinger blir
gjort når planene for neste periode legges, bør imidlertid alle virksomheter vurdere de mulighetene som
internasjonalt samarbeid gir, og hvordan det kan støtte
opp om og utvikle de oppgavene og tjenestene som
produseres. Når internasjonalt samarbeid i tillegg bidrar
til nye impulser, kvalitetsforbedringer og effektivitet vil
dette oppleves som både meningsfylt og nyttig.
Konklusjon:
Bruk av internasjonalt samarbeid bør vurderes av alle
virksomheter.
I tillegg til å få med internasjonalt samarbeid i seksjonenes handlingsplaner , er det nødvendig å heve
kunnskapen om internasjonalt samarbeid via blant
annet virksomhetsmøter og seksjonenes virksomhetsledermøter.
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OPPGAVENE TIL INTERNASJONAL
KOORDINATOR
Fredrikstad kommune har valgt å ha en stilling som
internasjonal koordinator.
Stillingen er plassert i virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling.
Stillingen er i praksis en stabs- og støttefunksjon for
hele kommuneorganisasjonen.
Hovedoppgavene til internasjonal koordinator er saksbehandling, rådgivning, oppfølging av kontaktene med
vennskaps- og samarbeidsbyene, initiering, utvikling
og oppfølging av internasjonale prosjekter og informasjonsarbeid via forskjellige kanaler til ulike aktører i
kommuneorganisasjonen. Informasjon hentes inn delvis
gjennom deltakelse i eksterne nettverk, inkludert de
internasjonale nettverkene til KS og Østfold fylkeskommune. I løpet av 2017 har Fredrikstad kommune blitt
medlem i Innovation Circle Network (ICN) som består
av lokal- og regionalforvaltninger,
utdanningsinstitusjoner, stiftelser og frivillige
organisasjoner i 8 europeiske land.
Internasjonal koordinator bistår med å organisere
innkomne delegasjoner som er på besøk i Fredrikstad
og utgående delegasjoner som besøker blant annet
vennskapsbyene våre.
Selve koordineringen av internasjonalt samarbeid
består i å holde oversikt over prosjekter og kontakter,
informere om mulighetene for internasjonalt samarbeid
ovenfor virksomheter og avdelinger, samt å følge opp
internasjonale prosjekter og kontakter.
Så langt har internasjonal koordinator ikke ledet internasjonale prosjekter. Unntaket er da Fredrikstad var
vertshavn for Nordisk Seilas i 2011 og 20 seilskuter
kom til byen. Dette prosjektet/arrangementet viste at
prosjektledelse er en tidkrevende aktivitet som gjør at
andre oppgaver og aktiviteter må forsakes.
Konklusjon:
Internasjonal koordinator skal ikke være prosjektleder,
men være tilgjengelig for å kunne gi informasjon, råd og
veiledning til kommuneorganisasjonen Dette vil bidra
til å styrke mulighetene for et mer målrettet og effektivt
internasjonalt engasjement.
Rollen som kunnskapsbygger, motivator og pådriver
ovenfor seksjonene og nøkkelpersoner bør vektlegges. Dette vil kunne bidra til å styrke kunnskap om og
forankring av internasjonalt samarbeid i hele kommuneorganisasjonen.
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DELTAKELSE I INTERREGPROSJEKTER
Som vi så ovenfor deltar Fredrikstad kommune for
tiden i 7 forskjellige interregprosjekter og har deltatt i
over 30 prosjekter, siden 2002. Prosjektene har utløst
store summer i prosjektmidler. I forrige programperiode (2007-2013) hentet Fredrikstad kommune inn
til sammen 20 millioner kroner. For programområdet
Grenseløst Samarbeid fikk kommunen ut nærmere 12
millioner prosjektkroner, noe som er mer enn alle andre
Østfoldkommuner til sammen. Til sammenligning hentet
Sarpsborg kommune inn 500 000 i samme programperiode.
De avsluttede interregprosjektene kan vise til mange
konkrete resultater eksempelvis:
•
•
•

•
•
•

Etablering og utvikling av Ytre Hvaler og Kosterhavet nasjonalpark
Nye metoder for behandling av demente
Utvikle Gamlebyen, Isegran og Kongsten fort som
besøksmål, blant annet ved å etablere 		
Orlogsstasjon Isegran 1684 for å formidle den
maritime historien til barn.
Opparbeidelse av kyststi
Bringe sammen kunstnere og næringsliv for å bidra
til innovasjon og nytenkning i næringslivet
Utvikle metoder for å involvere innbyggerne i
beslutningsprosesser.

I tillegg til selve prosjektresultatene har fagmiljø, virksomheter og enkeltpersoner innad i kommunen blitt
tilført verdifull erfaring og kompetanse i prosjektarbeid.
Interregprosjekter bør vurderes som et av tiltakene for å
styrke næringsutviklingen i Fredrikstad kommune. Enten som rent kommunale prosjekter eller i partnerskap
med eksterne aktører.
Konklusjon
Fredrikstad kommune har hatt et stort utbytte av
deltakelse i internasjonalt samarbeid, både i form
av penger, resultater og kompetanse. Det bør derfor
satses på fortsatt aktiv deltakelse i interregprosjekter
og med spesielt fokus på næringsutvikling. Dette kan vi
oppnå ved å:
•
•
•

Bygge kompetanse om gjennomføring av interregprosjekter i flere fagmiljøer i kommunen.
Bruke vårt eksisterende nettverk i form av vennskapsbyer, forskningsinstitusjoner og tidligere
prosjektpartnere.
Bruke nettverk og møtesteder aktivt for å generere
ideer og utvikle prosjekter.
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VENNSKAPSBYER
Status:
Tabellen nedenfor gir en oversikt over vennskaps- og samarbeidsbyene til Fredrikstad og aktivitetsnivået:
Kommune/by

Type kontakt

Bayamo, Cuba

Kulturutvekslingsavtale
signert 2007

Vedtatt lagt på is av formannskapet i 2009. Avtalen gikk ut på
dato 31. desember 2012. Samarbeid mellom Studium Actoris
og teaterensemble i Bayamo med felles forestillinger.

Aalborg,
Danmark

Vennskapsby siden 1951.
Avtale signert 1991

Høyt aktivitetsnivå: kontakt mellom politikere, julegran, klassekontakt, interregprosjekter, ungdomsleker, studiebesøk

Kotka,
Finland

Vennskapsby siden 1950
tallet. Første kontakt i
1870 årene

Medium aktivitetsnivå. Gjensidige besøk av politikere.

Status

San Martin,
Guatemala

Vennskapsby siden 1985

Patzun,
Guatemala

Vennskapsby siden 1986

Nordutthing,
Island

Vennskapsby siden 1986

Zhuzhou,
Kina

Avtale signert 1999

Slupsk,
Polen

Samarbeidsby. Avtale
signert oktober 2012

«Murmansk
State Technical
University»
Russland

Utvekslingsavtale undertegnet under Tall Ships
Race i Aalborg 1999

Avtalen gav Fredrikstad kommune mulighet om å be om anløp
av skoleskipet STS Sedov og ungdommer fra Fredrikstad
mulighet til å tilbringe et semester ved «Murmansk State
Technical University».

Karlskoga,
Sverige

Vennskapsby siden 1957

Lavt aktivitetsnivå, men regulær kontakt mellom politikere.

Landskrona,
Sverige

Samarbeidsavtale signert
2006

Ingen aktivitet de senere år.

Kommunen betaler et årlig driftstilskudd til vennnskapsgruppa
for San Martin/Patzun.
Løpende kontakt med politisk ledelse. Besøk fra Guatemala
annethvert år.
Lavt aktivitetsnivå. Ingen kontakt mellom politikere
Ingen aktivitet siden 2005. Vedtatt lagt på is av formannskapet
i 2009.
Lavt aktivitetsnivå.
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Tradisjonelt vennskapssamarbeid som kontakt mellom klasser, lag og foreninger har avtatt de siste
årene. Likevel er vennskaps- og samarbeidsbyene en
hjørnestein i kommunens internasjonale engasjement.
Ikke minst har Fredrikstad lange tradisjoner med vennskapsarbeid som startet med etableringen av de nordiske vennskapsforbindelsene etter andre verdenskrig.
Vennskapsbyene utgjør et nyttig internasjonalt nettverk
som det koster lite å opprettholde. Nytten ligger blant
annet i å finne nye prosjektpartnere, i tillegg til at vennskapet har nytteverdi i seg selv, og er med på å styrke
Fredrikstad kommunes omdømme.
Det internasjonale nettverket som vennskaps- og
samarbeidsbyer utgjør, er et naturlig startpunkt for å
etablere nye prosjekter og kontakter.
Våre nordiske vennskapsbyer har mange av de samme
utfordringene innenfor kommunale tjenesteområder,
men har forsøkt å løse dem på forskjellige måter. Et
startpunkt for å utvikle prosjekter sammen vil derfor
være å se nærmere på hvordan andre land møter disse
utfordringene. På det administrative planet vil et slikt
samarbeid åpne for gjensidig erfaringsutveksling for å
bli kjent med arbeidsform og metoder.
Vi bør også være åpne for å ta opp kontakten med de
forbindelsene som er lagt på is som tilfellet er for Cuba
og Kina. En utløsende faktor kan være store arrangementer og initiativ fra private aktører. Søsterbyavtalen
med Zhuzhou i Kina ble i sin tid underskrevet for å
fungere som døråpner for et lokalt konsulentfirma. Ved
å følge utviklingen, innhente informasjon og være aktive
i relevante nettverk, vil vi kunne identifisere muligheter
for nye aktiviteter.

Konklusjon:
Fredrikstad kommune beholder de vennskapsbyene vi
har, men takker nei til forespørsler om å bli venner med
flere byer og kommuner.
Målsettingen for kommunens vennskaps- og samarbeidsbyer er å øke aktivitetsnivået og utdype samarbeidet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å bruke dette
nettverket som utgangspunkt når vi skal finne partnere
til nye prosjekter. I tillegg vil internasjonal koordinator
ha løpende kontakt med sine kollegaer i kommunens
internasjonale nettverk og videresende forespørsler om
kontaktsamarbeid og prosjektdeltakelse til relevante
kommunale enheter.
AFRIKA - KULTUR- OG SKOLESAMARBEID
Mange av de internasjonale kulturprosjektene har funnet sted i Afrika.
Etter at kulturskolen etablerte den første kontakten
i 1993 i Zimbabwe, har Afrikaengasjementet vært
innholdsrikt og mangfoldig de siste tyve årene. Fredrikstadskoler har vennskapsskoler i Malawi og Zimbabwe,
utvekslet lærere og gjennomført kompetansebyggingsprosjekt finansiert av MIC-programmet (Municipal International Cooperation). Kulturskolen har ledet og deltatt i
ulike utvekslings- og samarbeidsprosjekter.
Kulturskolen er for tiden involvert i kulturutvekslingsprosjektet Tuko Pamoja sammen med aktører i Mosambik og Kenya, og kultursamarbeidsprosjektet Mono
sammen med aktører i Mosambik. I tillegg har det blitt
etablert en vennskapsgruppe som heter Friends of Lilongwe. Den jobber blant annet for å forhindre at jenter
slutter på skolen gjennom klubben «Girls Promotion
Club».

Fredrikstad kommune har hatt vennskapsforbindelser med San Martin og Patzun siden midten av 1980
tallet. De private vennskapsgruppene har stått for den
løpende kontakten og gjennomført det meste av aktiviteter. Dette har bestått av gjensidige besøk, innsamlingsaksjoner og prosjekter. Vennskapsgruppene har
slitt med rekrutteringen de siste årene og dette er en av
grunnene til at de slo seg sammen til en felles vennskapsgruppe i 2013.

De ulike prosjektene i Afrika har blant annet beriket
Fredrikstad kulturelt, økt toleransen til barn og unge,
tilført pedagogkompetanse fra Afrika og gitt et mer balansert og positivt bilde av andre kulturer. I tillegg har vi
bygd kompetanse, vist solidaritet og bidratt til at jenter
fullfører grunnskolen. Et eksempel på mulig videreutvikling er å bruke eksisterende nettverk i Mosambik til
å starte opp et idrettsprosjekt, hvor komptanseutvikling
for idrettsledere og trenere er et av målene.

I kontrast til eksempelvis interregprosjekter har denne
type prosjekter en ekstra dimensjon ved at vi viser
solidaritet og gir støtte i form av kunnskap til våre fattige
venner i Guatemala som har en relativt lite utviklet
lokalforvaltning. De som deltar i prosjektet fraFredrikstad kommune vil gjennom erfaringsutveksling og møte
med nye kulturer få nye perspektiver og impulser.

Konklusjon:
Engasjementet i Afrika bør opprettholdes og videreutvikles.
For å oppnå dette vil det bli støttet opp om det arbeidet
som kulturskolen, skolene og vennskapsgruppen gjør.
Rent konkret vil vennskapsgruppen for Malawi fortsette
å motta et årlig driftstilskudd, slik at de kan fortsette
arbeidet sitt. I tillegg vil det bli avholdt jevnlige møter
mellom internasjonal koordinator og kulturskolen, skolene og vennskapsgruppen.

Bortfall av tilskuddsmidler fra Vennskap nord/sør og
Utenriksdepartementet har gjort det vanskeligere å få
gjennomført prosjekter, spesielt for vennskapsgruppen.
Dermed har det ikke vært mulig å nå målsettingen fra
forrige temaplan om å øke engasjementet.
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OPPSUMMERING
OVERORDNET MÅLSETNING
Fredrikstad kommune tar aktivt del i internasjonalt samarbeid som forsterker og utvikler tjenesteproduksjonen og
bidrar til samfunnsutviklingen.

DELMÅL:

INNSATSOMRÅDER:

Internasjonalt samarbeid skal bidra til:
• Å gi nye impulser, økt kompetanse og
kunnskap
• Et godt omdømme
• Å fremme mellommennskelig forståelse,
toleranse og solidaritet verdiskaping gjennom
stimulering av næringsutvikling
• Å utvikle lokalforvaltningen i Øst- Europa, Afrika
og Mellom-Amerika

Vi spisser satsningen mot:
• Interreg –med spesielt fokus på tjenesteutvkling
og næringsutvikling blant annet fordi tidligere
prosjekter har gitt god nytteverdi og bidratt til
næringsutvikling og verdiskaping
• Kultur og skolesamarbeid: med spesielt fokus
på europeiske skolesamarbeid og utvikling av
engasjementet i Afrika.

SLIK GJØR VI DET:
Vi bruker tilgjengelig tilskuddsordninger hos EU, Nordisk ministerråd og UD
Internasjonalt samarbeid vurderes av alle virksomheter opp mot utvikling av primæroppgaver
Internasjonalt samarbeid blir tatt med i handlingsplanene til seksjonene for skape forankring og legitimitet for internasjonalt samarbeid
•
•

Vi bruker vennskapsbyene som et internasjonalt nettverk hvor vi kan finne potensielle prosjektpartnere.
Internasjonal koordinator opprettholder sin rådgivende, koordinerende og kunnskapsbyggende funksjon
ovenfor administrasjon, politikere og foreninger.

SPESIFIKKE TILTAK
•
•
•
•
•
•

Initiere, stimulere og følge opp internasjonalt samarbeid
Oppbygging, deltakelse og vedlikehold av et eksternt nettverk, inkludert medlemskap i Innovation Circle Network
Aktiv og systematisk synliggjøring av internasjonalt samarbeid.
Holde oversikt over internasjonalt engasjement i kommuneorganisasjonen.
Bistå frivillige organisasjoner, kulturaktører og næringsliv ved behov.
Løpende kontakt med vennskapsgrupper for Guatemala og Malawi som vil fortsette å motta et årlig driftstilskudd.

Temaplan for internasjonalt samarbeid for Fredrikstad kommune
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VEDLEGG

VEDLEGG 1: NYTTEEFFEKT OG HENSIKT MED INTERNASJONALT SAMARBEID
a) Verktøy for å nå mål:
Ved å tilføre aktivitet, kunnskap, verdier og penger bidrar internasjonalt samarbeid til å nå de målene vi har satt
oss.
b) Kommunale tjenester:
Internasjonalt samarbeid bidrar til å utvikle og styrke de tjenestene som produseres.
IT- avdelingen og staben i Seksjon for helse og velferd samarbeidet eksempelvis med Gøteborg for å utvikle nye
trygghetsløsninger for eldre.
c) Samfunnsutvikling:
Internasjonalt samarbeid bidrar også til samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Virksomhet for bærekraftig samfunnsutvikling har deltatt i et interregprosjekt sammen med Gøteborg, hvor utvikling av byområdet langs elva var tema.
Samarbeidet som kulturskolen har med aktører i Mosambik og Kenya bidrar til en annen del av samfunnsutviklingen ved å gi Fredrikstad nye kulturelle impulser og introdusere barn og unge for nye kulturer.
d) Omdømme og arbeidsplasser
Internasjonalt samarbeid bidrar til å styrke omdømmet til Fredrikstad kommune generelt og gjøre kommunen til en
mer attraktiv arbeidsplass.
Internasjonalt samarbeid kan også bidra til å skape flere arbeidsplasser i Fredrikstad.
Gjennom interregprosjekter har vi bidratt til å etablere kontakt mellom foretak i Norge og Sverige, koblet kunstnere
og næringsliv sammen og videreutviklet gamlebyen og Isegran som besøksmål
e) Bidrag til utenrikspolitikken
Globalisering visker ut skillene mellom utenrikspolitikk og innenrikspolitikk og gjør at Fredrikstad kommune gjennom sitt internasjonale engasjement blir en utenrikspolitisk aktør. En av hensiktene med å engasjere seg internasjonalt kan dermed være en ambisjon om å bidra til å nå norske utenrikspolitiske mål. Kontaktene med Mitrovica i
Kosovo og det tidligere kompetansehevingsprosjektet innen utdanning bidro til å møte den politiske målsettingen
om å bygge kompetanse hos lokalforvaltningen i Kosovo.
g) Solidaritet og bistand:
En annen hensikt med internasjonalt samarbeid er å dele vår kunnskap og kompetanse med byer og kommuner i
land hvor lokalforvaltningen er mindre utviklet og fattigdom er utbredt. På denne måten signaliserer vi også solidaritet og medmenneskelighet som er to av hjørnesteinene for kontakten med San Martin og Patzun i Guatemala. Når
en vennskapsgruppe for Malawi jobber for å få jenter til å fullføre grunnskolen, bidrar dette også til å oppfylle FNs
tusenårsmål som er grunnlaget for Norges politikk for å bekjempe fattigdom.
Nedenfor er en oversikt over indirekte og direkte nytteeffekter for ulike type prosjekter. Den viser også hvordan
geografi påvirker innholdet i de ulike aktivitetene:
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Type prosjekt/aktivitet

Nytte

Kommune til kommunesamarbeid i Afrika og
Guatemala.

•

Kommune til kommunesamarbeid med nye EU land

•
•
•
•

Tilførsel av kompetanse
Erfaringsutveksling
Kontakt med nye EU land
Styrke samarbeid med vår polske samarbeidsby
Slupsk

Fredskorpsutveksling Afrika og Latin-Amerika.

•
•
•

Økt toleranse og kulturforståelse gjennom utveksling av unge kulturaktører.
Økt kompetanse
Styrke tjenestetilbud

Regionsamarbeid Sverige/Danmark

•
•
•
•

Utvikling av kommunale tjenester
Utvikling av Fredrikstadsamfunnet
Økt kompetanse
Bygge regionalt nettverk

EU programmer (utdanning, barnehager, kultur, folkehelse, byutvikling, ikke-formell læring)

•
•
•
•
•

Styrke kommunale tjenester
Nettverksbygging
Økt kompetanse
Økt kulturtilbud
Økt toleranse

Offisiell representasjon

•
•
•

Erfaringsutveksling
Døråpner for fremtidige prosjekter
Nettverksbygging

Kultursamarbeid

•
•
•
•

Rikere kulturliv i Fredrikstad
Skape positive holdninger
Økt kjennskap til fremmede kulturer
Økt toleranse
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•
•

Styrke samarbeidet med vennskapsbyer i
Guatemala
Vise solidaritet
Nye impulser og perspektiver
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VEDLEGG 2: INTERNASJONALT ENGASJEMENT PER LAND

Land

Type engasjement

Kommunal enhet

Belgia

Strategisk skolepartnerskap

Idrett, BSU

El Salvador

Fadderbarn

Kjølstad barnehage

England

Skolepartnerskap

Borge SFO

Finland

Vennskapsby, skolepartnerskap

BSU, Årum skole

Guatemala

Fadderbarn, vennskapsbyer, klassekontakt

Trosvik skole, Trosvik
barnehage, BSU

Island

Vennskapsby

BSU

Italia

Praksis for sykepleierstudenter

Etat hjemmesykepleie

Kenya

Skolesamarbeid, utveksling av unge kulturaktører, fadderbarn

Kulturskolen, Trosvik
skole, Buskogen
barnehage

Latvia

Skolepartnerskap

Årum skole

Litauen

Skolepartnerskap

Borge skole

Malawi

Vennskapsskole, Internasjonal praksis for lærerstudenter Kjølberg skole, Begby
skole, Trosvik skole, Rød
skole

Mosambik

Kulturutviklingsprosjekt – utvikling av danseutdanning.
Utveksling av unge kulturaktører via Fredskorpset.

Kulturskolen

Nepal

Forut barneaksjon

Barnehagene: Nabbetorp,
Torsnes, Gaustadgrenda,
Løen

Polen

Vennskapsby, skolepartnerskap

BSU, Årum skole

Romania

Kontaktsamarbeid

Vei

Skottland

Elevutveksling

Gudeberg skole

Slovakia

Skolepartnerskap

Årum skole

Slovenia

Skolepartnerskap

Borge SFO

Sverige

Interregprosjekter, vennskapsby, kontaktsamarbeid,
sykepleierpraksis

Vei, BSU, Kulturstab, Miljø
og landbruk,
Næringsutvikling

Tanzania

Barnehjemstøtte, innsamlingsaksjon

Torp skole

Østerrike

Sykepleierpraksis

Etat hjemmesykepleie,
Omsorgsenter syd

Zimbabwe

Vennskapsskole

Begby skole

Somalia
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VEDLEGG 3: KONTAKTSAMARBEID

Virksomhet

Beskrivelse av kontakt

Land

Begby barne- og ungdomsskole

Vennskapsskoler, etwinning

Zimbabwe, Malawi

Buskogen barnehage

Fadderbarn

Kenya

Borge SFO

Kontaktsamarbeid

Slovenia, England

Bærekraftig samfunnsutvikling

Vennskaps- og samarbeidsbyer

Sverige, Danmark, Finland, Island,
Polen og Guatemala

Gaustadgrenda barnehage

Forut barneaksjon

Nepal

Gudeberg skole

Elevutveksling

Skottland

Hjemmesykepleie vest

Praksisplass for sykepleierstudenter

Østerrike, Italia, Sverige og Danmark

Idrett

Ungdomsleker i Aalborg
Kontaktsamarbeid Aarhus

Danmark

Kjølberg skole

Vennskapsskole

Malawi

Kjølstad barnehage

Fadderbarn

El Salvador

Kvernhuset ungdomsskole

Skolesamarbeid

Guatemala

Løen barnehage

Fadderbarn

Nepal

Nabbetorp barnehage

Forut barneaksjon

Nepal

Omsorgssenter Syd

Elever i praksis

Sverige

Rekustad skole

Fadderbarn

5 land i Asia

Rød skole

Vennskapsskole

Malawi

Torp skole

Barnehjemsstøtte

Tanzania

Torsnes barnehage

Forut barneaksjon

Nepal

Trollstua barnehage

Fadderbarn

Somaliland

Trosvik barnehage

Fadderbarn

Guatemala

Trosvik skole

Vennskapsskoler

Guatemala, Kenya, Malawi

Vei

Kunnskaps- og erfaringsutveksling

Romania, Sverige

Temaplan for internasjonalt samarbeid for Fredrikstad kommune

15

VEDLEGG 4: SAMMENLIGNING AV SPØRREUNDERSØKELSER
En sammenligning av spørreundersøkelsene gjort i 2011 og 2016, gir en pekepinn på utviklingen av det internasjonale engasjementet i Fredrikstad kommune.
Sammenligningen viser at samarbeidet med aktører i våre vennskaps- og samarbeidsbyer utgjør en stadig mindre del av det totale engasjementet enn tidligere. Tradisjonelt vennskapsarbeid som utveksling og kontakt mellom
klasser, kor, klubber og korps har avtatt i omfang.
Den andre hovedtrenden er at en stadig større del av engasjementet foregår i Europa.
15 av 24 samarbeidsland er europeiske. Det skyldes blant annet at flere tilskuddsordninger for nord/sør prosjekter
har blitt fjernet de siste årene. Dette inkluderer MIC (Municipal International Cooperation) administert av KS og
lokalsamfunnsprogrammet administrert av Vennskap nordsør.
Færre skoler deltok i skolepartnerskap i 2016 sammenlignet med 2011. Dette kan skyldes at nøkkelpersonell på
skoler har sluttet og at det har blitt mer arbeid med å gjennomføre et skolepartnerskap på grunn av økte krav om
rapportering og innhold i prosjektene.
Det har også vært en nedgang i antall interreg prosjekter fra ti i 2011 til fem i 2016. En mulig årsak til dette kan
være at kriteriene for å få innvilget en søknad har blitt strengere. I tillegg har regjeringens budsjettkutt ført til at
Norge ikke kan delta lengre i et av delprogrammene.
Færre skolepartnerskap og interregprosjekter har ført til at antall kommunale enheter som er engasjert internasjonalt har gått ned fra 42 i 2011 til 30 i 2016. Videre har antall land vi samarbeider med blitt redusert fra 27 til 24.
Likevel er det internasjonale engasjementet i Fredrikstad kommune langt over andre Østfoldkommuner og de fleste
kommunene i resten av landet.
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