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1 Utvalgets sammendrag
 

I denne planen vedtar kommunestyret hvordan Hamar kommune skal agere og markere seg som 
en internasjonal aktør. Internasjonalt samarbeid, på ulike nivå, 
viktigheten vil øke i framtiden. Planen vil til enhver tid følge visjon i gjeldende kommuneplan
 
Offentlige og private aktører påvirkes i
Kommunene, andre offentlige aktører, næringsliv
denne utviklingen og inngår samarbeid
myndigheter. Hamar kommune ta
internasjonale arbeidet. 
 
Hamars internasjonale arbeid og eng
Globalt partnerskap og solidaritet, tjenesteutvikling gjennom EU
vennskapsbysamarbeid, kommunens innbyggernes 
utdannings-, forsknings- og 
næringslivsaktører. 
 
Formannskapet har det overordnete 
ansvar for at den vedtatte 
internasjonale strategien følges og 
gjennomføres. 

Tiltakene gjennomføres ved at de 
meldes inn i Handlings- og 
økonomiplan og vedtas i kommunens 
budsjett 

 

 

Geir Lorents Byberg 

[Jobbtittel]  

sammendrag  

I denne planen vedtar kommunestyret hvordan Hamar kommune skal agere og markere seg som 
Internasjonalt samarbeid, på ulike nivå, er viktig for Hamar 

Planen vil til enhver tid følge visjon i gjeldende kommuneplan

påvirkes i økende grad av utviklingen utenfor landets grenser. 
offentlige aktører, næringslivet og utdanningsinstitusjoner
inngår samarbeid på tvers av nasjonale grenser uavhengig av statlige

myndigheter. Hamar kommune tar aktivt del i denne utviklingen og vil videreutvikle det 

arbeid og engasjement skjer langs fem akser: 
Globalt partnerskap og solidaritet, tjenesteutvikling gjennom EU-apparatet, 

kommunens innbyggernes internasjonale profil og innsatsen til 

Formannskapet har det overordnete 

internasjonale strategien følges og 

Tiltakene gjennomføres ved at de 

og vedtas i kommunens 

 

Hamar i en internasjonal 

• Hamar er vertskap  for mange 
internasjonale næringsaktører

• utdannings- og forskningsmiljøer i Hamar 
arbeider på den internasjonale 

• tjenesteutviklere i Hamar kommune driver 
en rekke internasjonale prosjekter

• gjennomsnittlig har over 70 % av 
norske kommunestyrer tilknytning til 
avtalen (kilde KS) 

• 2/3 av netto innflytting til
2008 -2014 er innvandrere

• 44 språk  er representert

Knut Fangberget  

[Jobbtittel] 

  

Inger Mokkelbost Haug 

 

I denne planen vedtar kommunestyret hvordan Hamar kommune skal agere og markere seg som 
for Hamar i dag og 

Planen vil til enhver tid følge visjon i gjeldende kommuneplan. 

kende grad av utviklingen utenfor landets grenser. 
utdanningsinstitusjoner med flere tar del i 

på tvers av nasjonale grenser uavhengig av statlige 
videreutvikle det 

og innsatsen til 

Hamar i en internasjonal sammenheng  

for mange 
internasjonale næringsaktører 

og forskningsmiljøer i Hamar 
arbeider på den internasjonale arena  
tjenesteutviklere i Hamar kommune driver 

prosjekter    
gjennomsnittlig har over 70 % av sakene i 

tilknytning til EØS- 

 Hamar i perioden 
innvandrere  

representert i Hamarskolen 

Inger Mokkelbost Haug  



 

 

2 Innledning  
Hamar kommune skal være sentrum for det mest attrakt
er klart uttrykt i kommuneplanen. 

Hamar er i økende grad anerkjent som en viktig motor for vekst og utvikling i hele Innlandet, og 
blir i den sammenheng ansett som en interessant samfunnsaktør og samarbeidspartner.
for en internasjonal strategi er betinget av

Et annet forhold som fremelsker viktigheten av en 
kommunen som tjeneste- og samfunnsutvikler
påvirkning av faktorer utenfor kommun
muligheter og utfordringer og fordrer til at 
og myndighetsutøver, prioriterer 

3 Forankring  
Hamar kommunes internasjonale strategi 
er forankret i Hamars kommuneplan 2009 
– 2020.  Denne tar utgangspunkt i 
kommunenes rolle som tjeneste-
samfunnsutvikler og som tilrettelegger for 
ulik virksomhet i lokalsamfunnet. 
rollen utøves dersom kommunen 
posisjonerer seg som en aktør utenfor 
kommunegrensen, på regionalt og 
nasjonalt nivå. 

3.1 Nasjonalt 
Norges forpliktelser til internasjonale 
avtaler, traktater og konvensjoner har direkte konsekvenser 
sentrale aktører i arbeid for globalt 
sikkerhet, fattigdomsbekjempelse, 
 
Norge deltar i EUs indre markedet gjennom EØS
for å styrke og å videreutvikle handel og
handel og økonomisk interaksjon 
annet justis- og innenrikspolitisk samarbeid, utenriks

3.2 Regionalt  
Hamar kommune er engasjert i ulike 
har en felleskap med andre regioner, kommuner og aktører gjennom 
Europakontor (ORE) og andre samarbeidsallia
vesentlig med samarbeid med andre kommuner
utdanningsmiljøer og andre relevante samarbeidspartnere. 

3.3 Lokalt  
Globalisering, overnasjonale politiske prosesser, nasjonale og regionale prioriteringer og krav 
påvirker kommunens politikkutforming og daglig virke. 
til næringsutvikling, forskning og innovasjon,

være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet. Denne visjonen
er klart uttrykt i kommuneplanen.  

Hamar er i økende grad anerkjent som en viktig motor for vekst og utvikling i hele Innlandet, og 
blir i den sammenheng ansett som en interessant samfunnsaktør og samarbeidspartner.

r betinget av denne anerkjennelsen.   

Et annet forhold som fremelsker viktigheten av en internasjonal strategi er det
samfunnsutvikler. Dette henger sammen med ø
kommunens og landets grenser. Denne påvirkningen 
fordrer til at kommunen, som er både samfunns

 og målretter sitt arbeid i en internasjonal kontekst. 

internasjonale strategi 
er forankret i Hamars kommuneplan 2009 

utgangspunkt i 
- og 

samfunnsutvikler og som tilrettelegger for 
. Denne 

rollen utøves dersom kommunen 
seg som en aktør utenfor 

kommunegrensen, på regionalt og 

til internasjonale 
joner har direkte konsekvenser for kommunene. 
lobalt partnerskap og solidaritet, menneskerettigheter

bekjempelse, demokratibygging osv.  

Norge deltar i EUs indre markedet gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen er det juridiske grunnlaget 
for å styrke og å videreutvikle handel og økonomiske forbindelser mellom EØS
handel og økonomisk interaksjon omfatter Norges tilknytning til EU andre områder som

og innenrikspolitisk samarbeid, utenriks- og sikkerhetspolitikk.  

r engasjert i ulike regionale og interkommunale samarbeidsallianser
har en felleskap med andre regioner, kommuner og aktører gjennom Oslo Regionens 

amarbeidsallianser. For å posisjonere Hamar internasjonalt, er 
samarbeid med andre kommuner, Hedmark fylkeskommune, forsknings

og andre relevante samarbeidspartnere.  

overnasjonale politiske prosesser, nasjonale og regionale prioriteringer og krav 
påvirker kommunens politikkutforming og daglig virke. I kommuneplan knyttes

forskning og innovasjon, demografiskutvikling, kompetans

 

Det er et overordnet mål for Hamar 
kommunens internasjonale arbeid at 
arbeidet skal forbedre kommunens innsats 
innenfor sine ansvarsområder.
 
Dette skal resultere i: 

� Økt verdiskapning
� Økt kunnskapsnivå
� Økt solidaritet  
� Styrket omdømme
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ive boområdet i Innlandet. Denne visjonen 

Hamar er i økende grad anerkjent som en viktig motor for vekst og utvikling i hele Innlandet, og 
blir i den sammenheng ansett som en interessant samfunnsaktør og samarbeidspartner. Behovet 

det tydelige krav til 
Dette henger sammen med økende ekstern 

. Denne påvirkningen skaper både 
samfunns- og tjenesteutvikler 

kontekst.  

 Kommunene blir 
menneskerettigheter, miljø, fred, 

avtalen er det juridiske grunnlaget 
EØS-landene. I tillegg til 

andre områder som blant 

samarbeidsallianser. Hamar 
Oslo Regionens 

For å posisjonere Hamar internasjonalt, er det 
, forsknings- og 

overnasjonale politiske prosesser, nasjonale og regionale prioriteringer og krav 
knyttes internasjonalisering 

kompetanserekruttering og 

overordnet mål for Hamar 
kommunens internasjonale arbeid at 
arbeidet skal forbedre kommunens innsats 
innenfor sine ansvarsområder. 

Økt verdiskapning  
Økt kunnskapsnivå  

 
Styrket omdømme  



 

 

migrasjon og integreringspolitikk. 
materialiserer internasjonale trender,
vekst og utvikling. 

4 Den internasjonale aksen 
Hamar kommune vil arbeide for å være kjent som en attraktiv 
internasjonale aktører. Kommunen vil markere seg som en lærende og medvirkende aktør i 
arenaer knyttet til næringsutvikling, 
inkludering, solidaritet og andre arenae

Nedenfor presenteres de fem akser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Globalt partnerskap og solidaritet
Hamars internasjonale strategi skal reflektere
aktører har en viktig rolle i arbeidet fo
Den rollen utøves ved at det fattes beslutninger som støtter opp under
strukturelle endringer. Immigrasjon, bosetting av flyktninger samt innsats i forhold til 
vennskapsbyen Khan Younis er 
solidaritetsarbeid hjemme og ute.

migrasjon og integreringspolitikk. Denne internasjonale strategien skal bidra til at kommunen
internasjonale trender, nasjonale mål og forpliktelser samt regionale tiltak som gi

Den internasjonale aksen  
Hamar kommune vil arbeide for å være kjent som en attraktiv aktør og samarbeidspartner for

Kommunen vil markere seg som en lærende og medvirkende aktør i 
arenaer knyttet til næringsutvikling, forskning og utdanning, bærekraftig vekst, profilering, 

arenaer som gjør Hamar til en åpen og internasjonal by.

akser for kommunens internasjonale strategi. 

og solidaritet 
strategi skal reflektere at kommunen er bevisst og erkjenn

rolle i arbeidet for å bidra til rettferdig og etisk handel og bekjempe fattigdom. 
det fattes beslutninger som støtter opp under tiltak som kan føre til 

Immigrasjon, bosetting av flyktninger samt innsats i forhold til 
vennskapsbyen Khan Younis er konkrete eksempler på kommunens internasjonale 

jemme og ute. 
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en skal bidra til at kommunen 
regionale tiltak som gir 

samarbeidspartner for 
Kommunen vil markere seg som en lærende og medvirkende aktør i 

bærekraftig vekst, profilering, 
internasjonal by.    

bevisst og erkjenner at lokale 
handel og bekjempe fattigdom. 

tiltak som kan føre til 
Immigrasjon, bosetting av flyktninger samt innsats i forhold til 

kommunens internasjonale 

 

 



 

 

4.2 Tjenesteutvikling gjennom d
Økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av de mulighetene EU/EØS fordrer økt bevissthet og 
kompetanse både hos lokale politikerne og i lokale forvaltningsorganer om 
ligger i EU. Det samme gjelder betydningen for kommunal sektor og hvordan man best kan 
arbeide lokalt for å sikre finansiering og deltakelse i EUs programmer. Systematisk deltakelse i EU 
programmer representerer en relativt ny og lite kjent arbeidsform 

Europaparlamentets strategi for å løse den økonomiske krisen i Europa, EU2020, fokuserer på 
smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Virkemidlene til EU2020 er fremmet gjennom ulike
innsatsprogrammer for offentlig og privat sektor for å 
samfunn. Norge har sikret seg deltakelse i en lang rekke EU
ramme på Euro 70 milliarder. Omfanget er stort og mulighetene er mange for offentlig sektor i 
Norge. 

Som et ledd i en internasjonal strategi, er det viktig at muligheter i EU/EØS programmene blir 
betraktet som likeverdig nasjonale virkemidler i utvikling og tilrettelegging av kommunale tje
Innenfor en slik ramme må internasjonalt arbeid inngå i kommunens styring
for internasjonalisering må være en integrert del av de ulike kommunale virksomhetsområders 
årlige planer. 

4.3 Vennskapsbysamarbeid 
Vennskapsbysamarbeidet har i lengre tid 
representert kommunens internasjonale 
engasjementet. Samarbeidsformene mellom 
Hamar og vennskapsbyene har variert i form og 
innhold med hensyn til ulike forutsetninger hos den 
enkelte vennskapsby. 
I det videre arbeidet vil vennskapsbysamarbeid 
være strategiske virkemidler for utvikling av 
enkelte prosjekter eller sammenslutninger
prosjekter og også for å fremme solidaritet.

4.4 Det internasjonale samfunn i Hamar
Kommunens internasjonale engasjement inspirerer 
innbyggere til å tenke videre. Dette kan bidra til å 
fremme mer åpenhet og toleranse
Hamars internasjonal strategi gir retning på 
hvordan kommunen vil markere sitt potensial
et åpent og tolerant lokalsamfunn.
Dette operasjonaliseres gjennom måten kommunen tilrettelegger f
andre land og ved å bidra til å skape inkluderende møteplasser. 

4.5 Utdanning, forskning og næringsliv
Hamar kommune er vertskap for utdannings
som opererer på den internasjonale arena. Kommunens internasjonal 
bevissthet og økt kunnskap om de ulike internasjonale miljø
erkjennelse av de verdiene disse skaper for Hamarsamfunnet.
 
 
 

1http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Tjenesteutvikling gjennom d eltakelse i EU-prosjekter 
Økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av de mulighetene EU/EØS fordrer økt bevissthet og 
kompetanse både hos lokale politikerne og i lokale forvaltningsorganer om hvilke muligheter s

. Det samme gjelder betydningen for kommunal sektor og hvordan man best kan 
arbeide lokalt for å sikre finansiering og deltakelse i EUs programmer. Systematisk deltakelse i EU 
programmer representerer en relativt ny og lite kjent arbeidsform i Hamar kommune. 

Europaparlamentets strategi for å løse den økonomiske krisen i Europa, EU2020, fokuserer på 
smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Virkemidlene til EU2020 er fremmet gjennom ulike
innsatsprogrammer for offentlig og privat sektor for å bidra til å sikre utviklingen av bærekraftige 
samfunn. Norge har sikret seg deltakelse i en lang rekke EU-program. Horizon2020
ramme på Euro 70 milliarder. Omfanget er stort og mulighetene er mange for offentlig sektor i 

en internasjonal strategi, er det viktig at muligheter i EU/EØS programmene blir 
betraktet som likeverdig nasjonale virkemidler i utvikling og tilrettelegging av kommunale tje

internasjonalt arbeid inngå i kommunens styringssystem og 
være en integrert del av de ulike kommunale virksomhetsområders 

Vennskapsbysamarbeid  
i lengre tid 

internasjonale  
Samarbeidsformene mellom 

har variert i form og 
innhold med hensyn til ulike forutsetninger hos den 

I det videre arbeidet vil vennskapsbysamarbeid 
være strategiske virkemidler for utvikling av 

eller sammenslutninger av 
for å fremme solidaritet.  

Det internasjonale samfunn i Hamar   
Kommunens internasjonale engasjement inspirerer 
innbyggere til å tenke videre. Dette kan bidra til å 

penhet og toleranse hjemme og ute. 
s internasjonal strategi gir retning på 

re sitt potensial som 
et åpent og tolerant lokalsamfunn. 
Dette operasjonaliseres gjennom måten kommunen tilrettelegger for mottakelse av innbyggere

skape inkluderende møteplasser.  

Utdanning, forskning og næringsliv  
r kommune er vertskap for utdannings-, forsknings-, og næringslivsaktører og institusjoner 

som opererer på den internasjonale arena. Kommunens internasjonal orientering
bevissthet og økt kunnskap om de ulike internasjonale miljø som finnes i kommunen
erkjennelse av de verdiene disse skaper for Hamarsamfunnet. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 

Hamars vennskapsbyer

Lund  i Sverige
Viborg  i Danmark
Borgå  (Porvoo) i Finland
Dalvik  på Island
Greifswald  i Tyskland
Fargo  (Nord-Dakota) i USA
Khan Younis (Gaza) i Palestina
Karmiel i Israel
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 Økt internasjonalt engasjement og utnyttelse av de mulighetene EU/EØS fordrer økt bevissthet og 

hvilke muligheter som 
. Det samme gjelder betydningen for kommunal sektor og hvordan man best kan 

arbeide lokalt for å sikre finansiering og deltakelse i EUs programmer. Systematisk deltakelse i EU 
i Hamar kommune.  
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ramme på Euro 70 milliarder. Omfanget er stort og mulighetene er mange for offentlig sektor i 

en internasjonal strategi, er det viktig at muligheter i EU/EØS programmene blir 
betraktet som likeverdig nasjonale virkemidler i utvikling og tilrettelegging av kommunale tjenester. 

ssystem og ansvaret 
være en integrert del av de ulike kommunale virksomhetsområders 

or mottakelse av innbyggere fra 

, og næringslivsaktører og institusjoner 
orientering innebærer større 

i kommunen og en 

Hamars vennskapsbyer  

i Sverige 
i Danmark 

(Porvoo) i Finland 
på Island 

i Tyskland 
Dakota) i USA 
(Gaza) i Palestina 

i Israel 



 

 

4.6 Mål og strategi for internasjonalt arbeid

 

Globalt 
partnerskap  
og solidaritet  

Kommunen bidrar til å oppfylle FNs 
Tusenårsmål og deltar i prosjekter som 
utvikler og styrker demokratiet.

Tjenesteutvikling 
gjennom 
deltakelse i EU-
prosjekter 

Internasjonal samhandling
virkemiddel i finansiering og utvikling av 
kommunale tjenester.
Potensialet i EUs Indre marked
fullt ut. 

Vennskapsby- 
samarbeid  

Kommunen bidrar
vennskapsbysamarbeidet 
virkemiddel for prosjektutvikling og 
solidaritetsarbeid.

Det internasjonale 
samfunn i Hamar 

Kommunen bidrar til 
region blir en attraktiv for bosetting av nye 
innbyggere fra andre land.

Utdanning, 
forskning  
og næringsliv 

Kommunen bidrar til mer samarbeid og 
økt samspill mellom utdannings
forsknings-, og næringslivsaktører og 
institusjoner på internasjonale arenaer.

5 Organisering av internasjonalt arbeid 
Formannskapet er ansvarlig for utvikling av 

Det internasjonale perspektivet skal 
indikatorer.  

Utøvelsen av det internasjonale arbeidet innarbeides i organisasjonens virksomhetsplaner
inngå i Handlings- og økonomiplan. 
utvikling og iverksettelse av aktuelle samarbeidsprosjekter. 

En internasjonal veilednings- og koordineringsfunksjon 
bistand til prosjektsøking, partnersøk
samarbeidsavtaler. Denne funksjonen etableres i samarbeid med Hamarregionen og Hedmark 
fylkeskommune. 

 

 

 

 

Mål og strategi for internasjonalt arbeid  

MÅL HOVED

Kommunen bidrar til å oppfylle FNs 
Tusenårsmål og deltar i prosjekter som 
utvikler og styrker demokratiet. 

Kommunen tilrettelegger for 
kunnskapsutvikling om internasjonale 
spørsmål og sørger for at det skapes 
møteplasser som underbygger globalt 
partnerskap og solidaritet.

nternasjonal samhandling skal være et 
virkemiddel i finansiering og utvikling av 
kommunale tjenester.  

EUs Indre marked utnyttes 

Delta i EU-prosjekter 
vennskapsbyer og 

Kommunen bidrar til at 
ennskapsbysamarbeidet blir et strategisk 

virkemiddel for prosjektutvikling og 
solidaritetsarbeid. 

Kommunen tilrettelegger for at o
tjenesteapparat og frivillige organisasjoner 
opprettholder og videreutvikler
internasjonale samarbeids

Kommunen bidrar til at Hamar og Hamar 
region blir en attraktiv for bosetting av nye 
innbyggere fra andre land. 

Bosetting av nye innbyggere, uavhengig 
av oppholdsgrunnlag, blir et virkemiddel til 
å oppfylle kommunens mål om 
befolkningsvekst og rekruttering av 
arbeidskraft. 

Kommunen bidrar til mer samarbeid og 
økt samspill mellom utdannings-, 

, og næringslivsaktører og 
institusjoner på internasjonale arenaer. 

Kartlegge og utvikle de ulike nettverk som 
utdannings-, forsknings
deltar i. Legge til rette for m
aktører som drives internasjonalt

Organisering av internasjonalt arbeid  
Formannskapet er ansvarlig for utvikling av kommunens internasjonale strategi. 

Det internasjonale perspektivet skal følges opp i det administrative styringssystemet

Utøvelsen av det internasjonale arbeidet innarbeides i organisasjonens virksomhetsplaner
og økonomiplan. Fagpersoner med ansvar for tjenesteytingen har ansvar for 

utvikling og iverksettelse av aktuelle samarbeidsprosjekter.  

og koordineringsfunksjon vil være tilrettelegger for
, partnersøking, søknadsskriving og koordinering, inngåelse av 

Denne funksjonen etableres i samarbeid med Hamarregionen og Hedmark 

7 
 HOVEDSTRATEGI 

Kommunen tilrettelegger for 
kunnskapsutvikling om internasjonale 
spørsmål og sørger for at det skapes 
møteplasser som underbygger globalt 
partnerskap og solidaritet. 

prosjekter sammen med 
vennskapsbyer og gjennom ORE. 

Kommunen tilrettelegger for at offentlig 
og frivillige organisasjoner 
videreutvikler 

samarbeidsprosjekter.  

Bosetting av nye innbyggere, uavhengig 
av oppholdsgrunnlag, blir et virkemiddel til 

ommunens mål om 
befolkningsvekst og rekruttering av 

Kartlegge og utvikle de ulike nettverk som 
, forsknings- og næringslivet 

Legge til rette for møtepunkt for 
aktører som drives internasjonalt. 

internasjonale strategi.  

styringssystemet gjennom 

Utøvelsen av det internasjonale arbeidet innarbeides i organisasjonens virksomhetsplaner og skal 
Fagpersoner med ansvar for tjenesteytingen har ansvar for 

vil være tilrettelegger for arbeidsform, yte 
, inngåelse av 

Denne funksjonen etableres i samarbeid med Hamarregionen og Hedmark 



 

 

 

  

 Formannskapet

Overordnet strategi  

Styringssystemet  

Handlings- og 
økonomiplan  

Virksomhetsplaner  

Gjennomføring av 
prosjekter  

Koordinering, 
veiledning og 
kompetanseheving 

 

 

 

 

Ansvar 

Formannskapet  Rådmann Fagenheter  
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HrU og Regionale 
myndigheter 
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6 Handlingsplan for internasjonalt arbeid 2015 – 20 19 
 Mål Tiltak  Ansvar  Kostnad  

Globalt partnerskap 
og solidaritet 

Oppfylle FNs Tusenårsmål og delta i utvikling av demokratisk 
styresett. 

Internasjonal uke   

 Være en kompetent og engasjert vertskommune og 
samhandlingsaktør for miljøer, bedrifter og organisasjoner som 
jobber internasjonalt. 

   

 Sette internasjonal samhandling på dagsorden som et 
virkemiddel i finansiering og utvikling av kommunale tjenester. 

   

 Bidra til at barn og unge deltar i internasjonale programmer, 
kulturutveksling og kontaktskapende arbeid prioriteres.  

Kartlegge og støtte lag og 
foreningenes internasjonalt 
arbeid. 

  

     

Tjenesteutvikling 
gjennom deltakelse 
i EU-prosjekter 

Delta i etablering av et regionalt kompetansesenter som kan 
koordinere og fremme økt internasjonalt engasjement for 
Hamar og nabokommunene. 

   

 Øke innsats med tilrettelegging og koordinering av 
internasjonal virksomhet. 

   

 Fronte og benytte ansattes internasjonalkompetanse bedre.    

 Bruke Osloregionens Europakontor aktivt og målrettet i 
utviklingen av det internasjonale arbeidet. 

   

 Sikre bedre samhandling med HIHM/LUNA og andre 
forsknings- og kunnskapsinstitusjoner på det internasjonale 
området. 

   

 Fremme arbeid med å tilrettelegge for at prosjekter som gir 
muligheter for ekstern finansiering eller medfinansiering 
prioriteres. 
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 Mål Tiltak  Ansvar  Kostnad  

Vennskapsbysa
marbeid 

Bruke vennskapsbysamarbeidet strategisk for 
prosjektutvikling. 

Kartlegge og støtte lag og 
foreningenes internasjonalt 
arbeid. 

  

 Videreutvikle vertsskapsrollen.    

 Vurdere kommunens behov og muligheter for konkrete 
resultater ved inngåelse av nye prosjektsamarbeid og 
relasjoner med internasjonale aktører.  

   

     

Det 
internasjonale 
samfunn i 
Hamar 

Sikre at integrering fremstår som en del av kommunens 
internasjonalt arbeid og integreringsperspektivet inngår 
kommunale planer og temaplaner. 

Benytte nasjonale 
tilskuddsordninger. 
Festivalstøtte til Stoppested 
Verden 
Internasjonal uke 

  

 Etablere faste kanaler for dialog og samarbeid med 
næringslivet for integrering av nye innbyggere og 
rekruttering av arbeidskraft.  

   

     

Utdanning, 
forskning og 
næringsliv 

Være løpende orientert om ulike utdannings-, forsknings-
og næringslivs aktører og hvordan de arbeider 
internasjonalt. 

   

 Etablere møteplasser og samhandlingsarenaer mellom 
utdannings-, forsknings-, og næringslivs aktører om 
internasjonale prosjekter. 
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