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Överenskommelse
Vänortssamarbete mellan
Porsgrunn kommune i Norge och Sigtuna kommun i Sverige
2009 – 2013
Målsättning
Vänortssamarbetet syftar till ett lärande för hela den kommunala organisationen på olika
nivåer och fackområden. Samarbetet ska vara till nytta och glädje genom att inspirera
varandra, utbyta erfarenheter och ta del av varandras kulturer.

Målgrupper
Förtroendevalda och förvaltningar, näringsliv och vänorternas invånare.

Några principiella utgångspunkter för vänortssamarbetet
1. Kontakter ska kunna knytas mellan kommunens förvaltningar och verksamheter samt
mellan föreningar, organisationer, företag eller andra berörda. Kommunen har rollen att
visa vägen och förmedla kontakterna.
2. Nya kontakter kan skapas genom ett inledande övergripande utbyte som senare kan
övergå i mer specifika gemensamma intresseområden.
3. Det ska finnas möjligheter att kring ett gemensamt tema samordna tänkta
vänortsaktiviteter.
4. Överenskommelsen görs för en femårsperiod och specificeras årligen för det närmaste
året. Uppföljning ska göras varje år.
En officiell delegation om fem personer träffas vartannat år i Porsgrunn resp. Sigtuna för
att göra en uppföljning av överenskommelsen och planera för det närmaste året. Den
besökande delegationen står för sina resekostnader medan värdkommunen står för
kostnaderna på plats under besöket.
Sigtuna besöker Porsgrunn 2009.
Porsgrunn besöker Sigtuna 2010.
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A.

Social verksamhet och hälsovård

Sigtuna och Porsgrunn utbyter erfarenheter om hur de arbetar.
Psykisk hälsa
Sigtuna kommun ger stöd till kommuninvånare med psykiska funktionshinder. För personer
som har allvarliga och varaktiga psykiska problem finns särskilt anpassade stödformer enligt
socialtjänstlagen som skall underlätta möjligheterna att klara vardagen.
I Porsgrunn fattas beslut om bistånd och service av ett särskilt ”Tjenestekontor” och
tillhandahålls i huvudsak av en kommunal verksamhet under namnet ”Psykisk helsetjeneste
og rusomsorg”. Denna verksamhet har i Porsgrunn ökat i betydelse och tillväxt under de
senaste åren.
Drogförebyggande arbete
Det är en viktig folkhälsofråga att begränsa drogernas negativa effekter. De senaste årens
forskning betonar det lokala arbetets betydelse. Det har visat att det är viktigt att kommuner
och organisationer arbetar målinriktat och samordnar det förebyggande arbetet för att det ska
få önskad effekt.

B. Kultur, sport och fritid
Musik
Möjligheterna för ett elev- och lärarutbyte mellan ungdomsorkestrar ska undersökas.
I Sigtuna kommun hanteras denna verksamhet inom konst- och musikskolan. I Porsgrunn
hanteras denna verksamhet inom Porsgrunn kulturskole.
Idrott
Kontakter kan knytas mellan idrottsföreningar men är beroende av föreningarnas intresse.
Gemensamma tävlingar kan arrangeras. Porsgrunn och Sigtuna samverkar redan tillsammans
med några ytterligare kommuner i den vänortskamp som årligen anordnas mellan
högstadieskolorna.
Föreningsliv
Föreningar ska uppmuntras att knyta kontakt med varandra.

C. Förskola, skola, utbildning
Elev- och lärarkontakter mellan skolorna ska uppmuntras. Skolorna kan ha kontakt kring
gemensamma projekt. Det kan också finnas möjligheter att ha kontakt och träffas för att
utbyta erfarenheter eller lära känna varandra rent allmänt.

D. Klimat och miljö
En aktuell fråga för världens alla länder är att ta itu med klimatfrågan och då särskilt
koldioxidutsläppen. Alla kommuner bör i och med detta se över vad man kan göra på den
lokala nivån.
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E. Dialog och delaktighet
Demokratinämnd/rådslag
Sigtuna kommun arbetar för en förbättrad dialog mellan invånare och kommunledning. En
särskild demokratinämnd finns och ett antal rådslag har genomförts i kommunen. Dessa
rådslag innebär att kommuninvånare får rösta och ta ställning till lösningar på aktuella
stadsbyggnadsfrågor eller visa sin inställning till frågor av mer övergripande karaktär. Sigtuna
kommun är beredd att dela med sig till Porsgrunn av sina erfarenheter.
I Porsgrunn tillfrågas kommuninvånare årligen om hur de uppfattar kommunens tjänster.
Formannskapet (kommunstyrelsen) arbetar för en utveckling av den lokala demokratin i
dialog med medborgarna. Det har också etablerats samarbete och dialog med
invandrarbefolkningen för att utveckla samhället i en mer mångkulturell riktning.
Kommunala ungdomsråd
Porsgrunn har många års erfarenhet av systematiskt arbete med inflytande för barn och
ungdomar genom elevråd, ungdomsråd, barn och ungas kommunfullmäktige mm. Sigtuna
kommun önskar ta del av dessa erfarenheter.

Sigtuna kommun, den …………..

Porsgrunn kommune, den ……………..

David Lundqvist
Vänortskommitténs ordförande

Øystein Beyer
Ordfører i Porsgrunn

