
Utvecklingsenhetens arbetssätt 2009
”Internationella drivkrafter för regional utveckling 

       Kyrre Dahl, utvecklingschef



Oppdrag fra Turid:

• Stikkord:
«Inspirasjon»
«Hvordan dere har arbeidet og
hvordan du kommer til å utvikle det 
internasjonale arbeidet på 
kulturenheten…»



• Schleswig-Holstein
• Highland i Skottland
• Miljøer i Dalarne
• Herzegovina-Neretva Canton i Bosnia-

Herzegovina
• Namibia og Namibiaforeningen



Mål
• Øke kompetansen i egen organisasjon og hos 

samarbeidspartnerne om internasjonal politikk, 
internasjonale programmer og utvikling av 
internasjonale prosjekter. 

• Bidra til økt internasjonal virksomhet i 
Opplandsamfunnet samt at næringslivet og 
kommunene får tilgang til internasjonale impulser 
og kontakter som kan styrke aktørene både 
nasjonalt og internasjonalt.



Kulturprosjekt

• ICE net (Nordisk kulturfond)
• Tracks for A (Erasmus +)
• Samarbeidsavtale med Creativity 

Culture and Education
• Animare: nye prosjekt på gang…        

                                         



• ICEnet: International Creative Education network
• Norge, Sverige, Croatia, Litauen, Ungarn, Italia, Belgia, Nederland, 

Tyskland, Finland, England, Slovakia, Tsjekkia

• Mål: Å etablere et internasjonalt nettverk for kunstere og kreative 
profesjonelle som jobber, eller ønsker å jobbe med å utvikle 
kreativiteten i  barn og unge. 

•  
• TRaKsforA: «Training Requirements and Key skills for artists and 

creative practioners to work in partcipatory settings»

• Leder: Tsjekkia 
• England, Sverige, Croatia, Nederland, Norge, Ungarn, Belgia, 

Italia
• Mål: Hvilke kvalifikasjoner og evner bør kunstnere og andre 

kreative som jobber med barn og unge inneha.  



Uppdrag:
  ”Kalmar kommuns internationella arbete 

ska ytterst bidra till att uppfylla de 
fastställda kommunövergripande målen 

uttryckta i kommunens budget.”
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Vision Södermöre
”..en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje”

    Vision Kalmar 
- demokrati, solidaritet,

rättvisa villkor -

Vision Regionförbundet  
                   ”Sveriges nya framsida” 

                Vision EU  
– ”starkaste hållbara kunskapsekonomin i världen”

Vision Sverige 
   ”- - -  ordförandeskapet 2009”



Fördelning av årligt syre för perioden 2000-2006 som 
visar var syrehalten är låg varje år.



Kalmar kommuns budgetmål 
2008 – 2014

Vår strävan är visionen om ett samhälle som präglas av 
demokrati,
solidaritet och rättvisa villkor.

Det är en vision som grundar sig på miljötänkande, 
jämställdhet och
stark framtidsoptimism. 

Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt
Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart.

63 000 invånare



Utvidgning av arbetsmarknadsregionen

År 2012

• Restiden till Växjö, Oskarshamn respektive Karlskrona ska vara 
Mål: max en timme när man 
reser kollektivt.

År ..
• År 2005 fanns 2 199 arbetstillfällen inom statlig förvaltning. 

Mål: antalet statliga 
arbetstillfällena ska öka.



Den hållbara kommunen Kalmar
Social hållbarhet

År 2014

• I SCB:s Nöjd-Inflytande-Index till inflytande på kommunens 
verksamheter redovisar index 44. Mål: 50

• Rikt kultur- och fritidsliv präglat av mångfald och eget skapande. 
I SCB:s undersökning av Nöjd-Medborgar-Index 2006 redovisades 
ett index på 64.  Mål: 70

Välfärdsbokslut 2010
- rapport varje år 



Ekologisk hållbarhet

• Mål: Fossilbränslefri år 2030
• Mål: Utsläppen av koldioxid vara högst 4,4 ton per 

invånare/år 2010 

• Mål: Koldioxidutsläppen från transporter minskat med 20 % jämfört 
med (1995)

• Mål: uppfylla de regionala miljömålen, med fokus 
på Kalmarsund/ Östersjön och avfallshanteringen.

• Mål: Global Compact ska följas i samband med internationella 
etableringar

• Mål: Kollektivtrafik med 10 % utan ökade utsläppsmängder.



Hur gör vi?
• Kopplingen mellan lokal, regional, nationell och internationell 

finansiering

• Specialkompetens inom finansiering

• Nationella pengar blir internationella 
(EU;s struktur)

• EU-program, Ungdomsstyrelsen, Vägverket, 
Regionförbundet, Landstinget, Länsstyrelsen,  
Östersjöenheten, NUTEK, Fonden för Fiskets Utveckling, 
Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Energimyndigheten, ICLD (gamla Salaida), Baltic 2020, 
jordbruksstöden, olika fonder och liknande. 



Våra arenor
Privata näringslivet

Offentliga sektorn

Science Park

Linnéuniversitetet

Frivilliga föreningar 
Arena för miljö – 
mobilisering 

Kommunala bolag

Sustainable Sweden
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Arena för folkhälsa – 
drogsamarbete -

Arena för demokrati – 
medborgarkontor, m.m.

Arena för internationellt 
näringsliv – 

Arena för utveckling/ 
forskning m.m.



Utveckling av medarbetare och partners

• Olika parallella processer från 
fas 1 till projektslut

• Allmänmänsklig utveckling, från att skapa trygghet till behovet för 
att förverkliga sig själv! 
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Individuella

Kulturella

Sociala

• FIRO-modellen/Maslow

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

Första året    -               andra året    -                    tredje året                       -            nästa projekt…!



Utveckling av medarbetare

• Fullt ansvar i projektet
• Egen budget
• Egna beslut
• Administrativa stödfunktioner
• Direktkontakt med ansvariga politiker
• Kompetensutveckling
• Höga krav till redovisning
• Ett antal med erfarenhet



The Baltic Sea Region
- one of the Top Global Hot Spots

Rio/
Sao Paulo Southern

Africa

UK

Baltic Sea Region

California+

“The Straits”

Hong Kong
Guongxhou

Shanghai-Taipei
Sunbelt

Source: EuroFutures 2001

Bavaria +

US Northeast

Market size

Growth potential

DiversityInfrastructure

History













Kaliningrad (2000)
28 Projekt

Panevezys (1992)
30 projekt

Savonlinna (1944)

Selfors (1944)

Arendal (1944)

Wismar (2000)
2 Projekt

Wilmington (1962)

Entebbe (2003)
4 Projekt

Gdansk (1968)
11 Projekt

     Vänorter

     Samarbetsstäder

Partners:
 också i 
- Kina
- Vietnam



        BiståndsprojektBiståndsprojekt

500 000:-

Större

Mindre

Baltic Welcome Centre
Ancient times 
JOCCOW
Seagull
Baltic Sea Cycling 
Baltic Cruise Project 
Baltic Tangent
Sustainment
BEE
Villnet 
ABC – Alliance of Baltic Cities II
Baltic Masters I
Baltic Masters II

School library project
Norway project
Nature and people
Around the Sea
Oxhagsskolan
APU-utbyte på BF, LP & HV
Sydafrikaprojekt Lars Kagg

Växtkraft Mål 3 – över 100 projects

Enercy Regio – 
ENABLe IMPACT 
Enercy Regio– EEN

“Tourism Cooperation 
around the Baltic Sea” 
”Malbork Welcome Centre”
”EU integration in Gdansk”

EVS – Around 40 projects 2007-09
“Increased youth cooperation and 
youth exchange in the Baltic 
Sea Region”
“Different History common future” 

CBC SPF

Kal./Pan. – Handikapprojekt 1+2
Kal./Pan. - Gammarus
Kal. - Social servicecentra förstudie
Kal. – Skolans värdegrund
Kal. – Demokratiprojekt
Kal. - Turistprojekt
Kal. – Vänortsmöte
Kal. – Energispaprojekt förstudie
Kal. – Skoldemokrati
Kal. – Demokrati, pedagogik och konst
Kal. - Demokrati skolan
Kal. – Biblioteksprojekt
Kal. - Östersjöhandel
Kal. – Kulturskoleprojekt + förstudie
Pan. – Dövskoleprojekt
Pan. - Hantverk över gränserna förstudie
Pan. – Synskadeprojekt
Pan. – Igår idag & imorgon
Pan. Ungdom, demokrati & skolutveckling
Ent. – Stadsplaneprojekt + förstudie
Ent. – Demokratiprojekt
Morellen Zimbabwe

Ungdomsmottagningar i Kaliningrad

Sociala projektet Kaliningrad
Reningverk Panevezys
Tusenet – Turkiska kommuner

Green City 
Can Tho 1+2

ESAPP-Energy saving at Public Premises
Infotours RUS
Biogasprojekt (Micro)

SMUL – 
projekt
Nicaragua
proj.

UtvecklingsprojektUtvecklingsprojekt

Sureuro

Vänort 2001

http://www.interreg3c.net/web/home_en


Andra kulturella skillnader

Farligt att generalisera!
Ålder, erfarenhet, utbildning spelar en stor roll!
Stor skillnad från 1999 fram till dagens datum! Större kulturella 

skillnader tidigare.
• Tyskland: formella strukturer, vad får man säga, inte säga/    

doktor – doktor?
• Danmark: Vad tjänar jag på detta? Det är skönt att leva!
• Norge: Lite  ”oerfarna” mbk i egna magra ekonomiska ramar i 

det offentliga, anpassar sig, livliga, vi fixar detta själv! 
• Baltikum: De äldre hänger inte med! De unga är välutbildade, 

ambitiösa, men socialt oerfarna!
• Ryssland: Det gamla systemet (kommunismens baksida 

hänger fortfarande med). Vi fixar det på vårt sätt, fast det leder 
till att vi måste göra om det hela!

• Polen: Ambitiösa, vet att man är stora (40 milj), något 
odefinierat socialt tungt från kommunisttiden.
Den NORDISKA kulturen!



Nytt land – nye utfordringer – nye 
arbeidsmåter



Oppland fylke - kulturenheten

I dag: Erasmus… CCE
Filmsamarbeide: Schlesvig og Århus?

Veien videre:
-bygge opp en kompetanse hos flere av 
medarbeiderne og i det politiske systemet

-etablere en økonomisk reserve for å skape frihet 
i søkerprosessen

-Interregprosjekt

-EØS - prosjekt



Takk for oppmerksomheten!
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