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Rammerne for venskabsbysamarbejdet
Håbo i Sverige, Nittedal i Norge, Ingå i Finland og Fredensborg i
Danmark udarbejdede i 2012 i fællesskab en virksomhedsplan, som
beskrev aktiviteterne i perioden 2012-2016. Den nye plan gælder
således for perioden 2017-2020. Det er vigtigt, at alle fire
venskabsbyer prioriterer samarbejdet henover perioden.
Med planen ønsker venskabsbyerne fortsat at tilbyde gode rammer
for en bred vifte af samarbejdspartnere, herunder foreninger,
kommuner, kirker, virksomheder, politikere og privatpersoner,
således at venskabsbytanken kan nå ud til flest mulige borgere i de
fire kommuner.
Samtidig lægges der i perioden vægt på at tiltrække flere unge til
samarbejdet, således at venskabsbysamarbejdets rolle i en stadigt
mere globaliseret verden kan udvikles i takt med borgernes behov.
Endelig ønsker venskabsbyerne fortsat at understøtte de bånd, som
gennem mange år er knyttet mellem borgere og foreninger i vores
fire byer.

Internationale netværk i en international verden
Vi lever i dag i en international kontekst, er en del af et stadigt mere
integreret Europa og en globaliseret verden. Vi står overfor
spørgsmålene hvordan vi bygger holdbare broer mellem landene,
Hvordan vi skaber netværk, som kan understøtte demokratiet, og
hvordan vi skaber venskab over grænserne.
Gennem det internationale arbejde kan vi blive inspireret af ny viden
og nye erfaringer, ligesom vi kan bidrage til at inspirere andre. Ved
at gøre samarbejdet tilgængeligt for flest mulige deltagere;
foreninger, kommuner, kirker, virksomheder, politikere og
privatpersoner kan vi brede kendskabet ud og sikre den bedst
mulige forankring i vores omgivende samfund til glæde for alle
borgere i vores kommuner.

En særlig indsats for de unge
Venskabsbysamarbejdet ønsker yderligere at understøtte de unges
muligheder for og lyst til at engagere sig i samarbejdet og indgå
venskaber på tværs af grænser. Gennem et tidlig engagement og
personlige kontakter opnås en vigtig viden om andre kulturer, som
kan bidrage til en øget interkulturel forståelse.
Der skal derfor lægges særlig vægt på de unges egen indflydelse og
engagement i både ide- og planlægningsfase, samt når
ungdomsaktiviteterne gennemføres.

Vi tænker venskabsbysamarbejdet ind i kommunernes
eksisterende arbejde.
Fremfor at udvikle aktiviteter for venskabsbyerne alene, ønsker
venskabsbyerne, at venskabsbyaktiviteterne fremover i højere grad
tænkes sammen med øvrige arrangementer og tilbud til borgerne.
Det kan både være ved store arrangementer som indvielser, men
det kan også være i mindre målestok som fx en tilbagevendende
ungdomsaktivitet, markedsdage, prisoverrækkelser til foreningslivet
eller lignende. På den måde udbredes kontaktfladen mellem
venskabsbyernes repræsentanter og kommunernes borgere,
foreninger mv.
Venskabsbyaktiviteter i perioden 2017-2020
Ved den nordiske venskabsbykonference i Fredensborg i oktober
2015, drøftede deltagerne ønsker til aktiviteter i den kommende
periode. Aktiviteterne skal fortsat udvikle og understøtte
samarbejdet mellem vores fire byer, samtidig med, at de skal
inspirere til yderligere aktiviteter og således ikke kun udgøre et mål i
sig selv.
Planen bygger på, at hver kommune tager ansvar for mindst en
aktivitet i perioden 2017-2020, og at alle aktiviteter indeholder en
ungdomscamp for at understøtte de unges engagement i
samarbejdet.

Aktivitetsplan
Planen indeholder alene en overordnet oversigt over periodens
aktiviteter. Det tilstræbes, at der afholdes en egentlig
venskabsbykonference ca. hvert andet år.
Værtsbyen udarbejder en mere detaljeret beskrivelse ca. 12
måneder forud for afholdelsen, så de øvrige venskabsbyer har
mulighed for at sikre deltagelse.


2017
Arrangement i Ingå, Finland.



2018
Musikfestival i regi af kulturskolerne i det nye kulturhus i
Nittedal, Norge.



2019
Arrangement i Fredensborg, Danmark.



2020
Venskabsbykonference i Håbo, Sverige med opfølgning på
virksomhedsplan og planlægning af kommende periode.
Ungdomscamp.

