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Vänortkommitténs framtid 

Extra möte för att diskutera den utredning som kommunchefen Jan Norlund har gjort 

avseende vänortskommitténs framtid. Denna ska tas upp på budgetberedningen 2012-11-06. 

Inför budgetberedningen vill vänortkommittén sammanställa en skrivelse som uttrycker 

vänortkommitténs åsikter avseende den utredning som har gjorts. Ewa Turesson får i 

uppdrag att författa ett utkast som sedan ska mailas till övriga ledamöter för synpunkter 

innan den skickas till budgetberedningen. Vänortskommittén behöver 75 000 plus 25 000 

kronor till nästa års möte och arbete samt att politikerna behöver vara delaktiga i arbetet. 

Det finns en policy för internationella kontakter från 2001 som Nora kommun tillsammans 

med Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg har arbetat fram. Denna antogs av 

kommunfullmäktige 2001-09-26 och är inte upphävd varför den fortfarande är gällande. 

Denna bör aktiveras inom Nora kommun. Inom kommunen bör även de befintliga avtal som 

finns med vänorterna aktualiseras.  

Förslag framförs att vänortskommittén kanske bör ändra namn till ”Kommittén för 

internationella kontakter”.  

Ett starkare samarbete med näringslivet där exempelvis sambesök till vänorter kan 

genomföras är något som vänortkommittén vill utveckla.  

Diskussion förs om det är något som vänortkommittén vill utveckla. Kanske ska vi försöka 

hitta en ny vänort?  

Möte i Nora sommaren 2013 

I början på augusti 2013 ska ett arbetsmöte genomföras i Nora kommun. Till detta kommer 

representanter för vänorter Köo, Köyliö, Fladungen och Hône att bjudas in.  

Ämnen som vänortkommittén beslutar att ta upp på arbetsmötet 2013 är: 

- Miljö, energi och omställning (Lena Bjärmark) 

- Entreprenörskap i skolan (Klas Brynte och Johanna Berg)  

- Utveckling av vänortssamarbetet (Gordon Hahn).  



Planeringsmöten bör genomföras för de tre ämnena. Dessa ämnen bör även i förväg skickas 

till övriga vänorter för att de ska ha möjlighet att skicka lämpliga representanter samt att 

förbereda sig för om det är något särskilt som de vill ta upp.  

Bidrag till detta möte måste sökas innan 1 februari eller 1 juni.  

Vid pennan / Annelie Gustafson  

 


