Avtal
Samarbete mellan vänorter –
Rakvere stad och Sigtuna kommun
2013 – 2017

Mål för samarbetet
Samarbetet skall syfta till ömsesidig nytta genom att inspirera
varandra, utbyta erfarenheter och lära av varandras kulturer.
Målgrupper
Politiker, kommunala förvaltningar, näringsliv, invånare och
lokala föreningar.

Några huvudpunkter för vänortssamarbetet
1. Sigtuna och Rakvere delar en positiv inställning till internationell vänortsverksamhet varav det
egna samarbetet är en del.
2. Kontakter kan knytas mellan kommunala förvaltningar, föreningar, företag samt andra
intresserade grupper. Kommunens uppgift är att förmedla kontakterna.
3. Nya kontakter kan till en början etableras efter omfattande utbyte och senare i frågor som styrs av
gemensamma intressen.
4. Möjliga EU-bidrag ska alltid utredas. Målet är att hitta projekt som är till nytta för både Rakvere
och Sigtuna.
5. Avtalet är framtaget för en period på fem år och specificeras för varje nytt år. Avtalet kommer att
följas upp årligen.
En officiell delegation bestående av fem personer skall träffas vartannat år i Sigtuna och vartannat år
i Rakvere för att följa upp avtalet och planera för det kommande året.

Verksamhetsplan 2013 – 2017
A. Social omsorg
1. Särskilda behov
Kommunala förvaltningar och föreningar tar aktivt del i att skapa ett samhälle där personer
med särskilda behov kan delta i samhället på lika villkor. Båda sidor kommer att utbyta god
praxis och erfarenheter.
2. Äldreomsorg
Sigtuna och Rakvere utbyter erfarenheter inom äldreomsorgen: bostäder, hemtjänst,
hemsjukvård och interaktiva tjänster. Andra frågor kommer att diskuteras vid intresse.
Kontakter skall förmedlas mellan föreningar, kommunala förvaltningar och politiker.

B. Kultur, idrott samt fritid/rekreation
3. Dans och musik
Samarbete mellan olika grupper kommer att uppmuntras. Kommunernas uppgift är att
utbyta kontakter med eventuellt intresserade grupper och uppmuntra samarbete.
4. Idrott
Kontakter mellan eventuellt intresserade idrottsföreningar kommer att utbytas. Om möjligt
kommer olika idrottstävlingar att organiseras. Idrottsutövare från den andra
staden/kommunen kommer att uppmuntras att delta i tävlingar som hålls i antingen Rakvere
eller Sigtuna. Om möjligt kommer utbyte av idrottsutövare på individuell och/eller lag basis
att uppmuntras.
5. Kulturdagar
Kulturdagar kommer att arrangeras vartannat år i Rakvere och vartannat år i Sigtuna.
2014 i Rakvere (juni)
2016 i Sigtuna
C. Utbildning
6. Ungdomsutbildning/skolaktiviteter
•

Lokala skolor kommer att uppmuntras att ta kontakt med varandra för att diskutera
gemensamma frågor, utbyta god praxis och lära av varandra.

•

Möjligheter för ömsesidigt lärar- och elevutbyte kommer att undersökas och uppmuntras.
Utbytet av elever bör börja från ungefär sjunde klass.

•

Möjligheterna att ordna internationella seminarier för lärare kommer att undersökas.

7. Ungdomsutbyte
Ungdomar skall uppmuntras att ta kontakt med varandra för att lära sig nya kulturer och
träna främmande språk. Möjligheter för ungdomsarbete under sommaren kommer att
diskuteras.

D. Stadsplanering och klimat
8. Stadsplanering, bostäder och infrastruktur
Kommunala förvaltningar och bostadsbolag kommer att uppmuntras att ta kontakt med
varandra för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter.
9. Miljöfrågor/klimatförändringar
Miljöfrågorna är avgörande för både Sigtuna och Rakvere och måste behandlas. Utbyte av
god praxis och utveckling av gemensamma klimatprojekt uppmuntras.

E. Turism
10. Turism skall uppmuntras
Både Sigtuna och Rakvere är spännande turistmål. Information om vänorten kommer att
visas och uppdateras kontinuerligt på Rakveres respektive Sigtunas hemsida. Broschyrer och
annat material kommer att finnas på turistbyråerna. Utbyte av information och skapande av
gemensamma projekt kommer att uppmuntras.
11. Sigtuna - Rakvere vänortsföreningar
Kommunerna kommer att uppmuntra verksamheten i båda vänortsföreningarna. Sigtuna och
Rakvere kommer att vara mer aktivt involverade i föreningarnas verksamhet och
marknadsföra den till en bredare allmänhet.

F. Övrigt
12. Näringslivet
Kommunerna kommer att uppmuntra samarbete mellan företagare, särskilt de unga, och om
möjligt försöka stödja det. Kontakter och information om industriområden kommer att
förmedlas. Erfarenheter om samarbete med andra kommuner i regionen kommer att
utbytas.
13. Kyrkan
Kontakter mellan kyrkorna kommer att förmedlas. Möjligheter för utbyte av körer, präster
och ungdomsgrupper kommer att undersökas.
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