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Internasjonal strategi - revidering 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden» 
2. Det settes av kr. 200 000 årlig som kommunens egenandel for å kunne initiere internasjonale 

prosjekter basert på tilskudd fra andre kilder. Midler til internasjonalt arbeid finansieres i 
2019 fra disposisjonsfond, konto 2569905 

3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer videreføres. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Internasjonal strategi – revidert utgave 22.oktober 2018 Ja 
K-sak 60/13 Internasjonal strategi - førstegangsbehandling Nei 
K-sak 150/13 Internasjonal strategi – 2. gangs behandling Nei 
K-sak 21/16 Internasjonalt utvalg – oppnevning av medlemmer Nei 
 
 

Oppsummering 
Gran kommunestyre vedtok 12.12.13 i sak 150/13 dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en 
global verden». Nåværende internasjonale utvalg ble oppnevnt i k-sak 21/16, 11.02.16. Utvalget 
har revidert strategien fra 2013. Informasjon om internasjonalt engasjement i Gran er oppdatert, 
og det er gjort noen endringer under delmål 2 i strategien.   

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune avsluttet i 2013 13 års deltakelse i MIC (Municipal International Cooperation), et 
partnerskapssamarbeid mellom norske og afrikanske kommuner, organisert av KS og finansiert av 
Norad. I den forbindelse vedtok Gran kommunestyre en internasjonal strategi, med ønske om å ha 
en fortsatt bevissthet om de utfordringer og muligheter det gir å være en del av det globale 
samfunnet.  
 
Det var ikke satt av personalressurs eller penger til oppfølging av strategien. Administrativt var 
ansvaret for strategien plassert hos rådmannen, og den eneste oppfølgingen i 2014 og 2015 var et 
administrativt «vedlikehold» av vennskapskontakten med våre tidligere MIC-partnere i Uganda. 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 07.02.2019 
Kommunestyret 21.02.2019 
Gran ungdomsråd             
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I februar 2016 vedtok kommunestyret å opprette et internasjonalt utvalg. Deres oppgave var å følge 
opp strategien.  Utvalget har sett at strategien trenger noen oppdateringer og endringer for å kunne 
følges opp på en hensiktsmessig måte. En revidert utgave av strategien legges derfor fram til 
behandling. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Vedtatt internasjonal strategi 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende internasjonal strategi 
 
Økonomi 
Dersom en velger å sette av en årlig sum må det innarbeides i de årlige budsjettene. 
 
Bemanning 
Det er pr. i dag ikke administrative ressurser for evt. oppfølging av internasjonal strategi. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Strategien gir som innledning et bilde av hvordan vi i Gran er en del av det globale samfunnet. Det 
lokale næringslivet har internasjonale kontakter, frivillige organisasjoner tar internasjonalt ansvar og 
skaper også møteplasser for granasokninger på tvers nasjonalitet. Skoler og barnehager jogger for å 
samle inn penger og har vennskapssamarbeid med barn i andre land.  
 
En kommunal strategi for internasjonalt samarbeid kan være med på å synliggjøre og styrke dette 
engasjementet på en måte som bidrar til å utvikle kommunen kulturelt og næringsmessig. 
 
Ved å delta i internasjonalt samarbeid kan Gran kommune som organisasjon styrke konkurranseevne 
og omdømme, få faglig og politisk kunnskap og bidra til gjensidig kompetanseoverføring. 
 
For å følge opp strategien er det viktig at kommunen bygger opp kompetanse for å skape kontakter, 
lete og finne egnede prosjekter og søke prosjektmidler. Dette er kompetanse som kan komme hele 
organisasjonen til gode, og kanskje også bidra til å initiere og støtte frivillige initiativ.     
 
Vi foreslår at Gran kommune årlig setter av kr. 200 000, som en mulig egenandel for å kunne initiere 
internasjonale prosjekter basert på tilskudd fra andre kilder. Slik kan vi gripe den gode muligheten 
når den er der. 
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Rådmannen vurderer det som lite realistisk at staben/organisasjonen kan prioritere 
ressurser/arbeidskraft på denne typen arbeid etter de to siste års omstilling og budsjettreduksjoner. 
Skal en få til noe internasjonalt arbeid av betydning bør det prioriteres en liten stillingsressurs på 
området i tillegg til foreslåtte prosjektmidler. Alle midler til internasjonalt arbeid finansieres fra 
disposisjonsfond i 2019, og innarbeides i framtidig budsjett og økonomiplan. 
 
Alternativt kan kommunestyret velge å avvikle/nedprioritere ambisjonen om å drive internasjonalt 
arbeid med dagens stramme budsjettsituasjon. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Internasjonal strategi publiseres på Gran kommunes nettside. 
 

 
Dato: 23. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


