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Randers Kommune 
 
 
Politik for Venskabsbysamarbejde og 
Partnerskaber 
 
 

Formål 

Formålet med venskabsbysamarbejdet er at bidrage til fremme af den mellemfolkelige og kulturelle 

forståelse og respekt på tværs af landegrænser og skabe netværk til gavn for kommunens 

borgere.  

 

Venskabsbysamarbejdet skal skabe mulighed for kontaktskabelse på alle niveauer til etablering og 

udvikling af partnerskaber, udvekslinger og projekter, herunder ligeledes skabe grundlag for både 

fagligt og erhvervsmæssigt samarbejde. 

 

Venskabsbysamarbejdet er med til at skabe tillid og forståelse for hinandens kulturer og verdener 

og bruges som døråbner til ny viden og nye samarbejdspartnere. 

 

Venskabsbyerne  

Byrådet tilstræber at styrke samarbejdet og generelt øge aktivitetsniveauet med de fem 

venskabsbyer 

 

- Västerås, Sverige: 138.000 indbyggere (1946) 

- Ålesund, Norge: 40.800 indbyggere (1947) 

- Lahti, Finland: 98.400 indbyggere (1947) 

- Akureyri, Island: 16.800 indbyggere (1953) 

- Jelenia Góra, Polen: 88.000 indbyggere (1991). 

 

Ud over de fem bilaterale venskabsbyaftaler indgår Randers sammen med de nordiske byer i en 

venskabsbykæde. Venskabsbykæden danner rammen om et årligt kontaktmandsmøde for 

borgmestre og kommunaldirektører samt en årlig Nordisk Venskabsuge (NOVU) for unge og 

ungdomsledere. Randers by er vært for disse to arrangementer i 2007 og herefter hvert 5. år. 

 

I forbindelse med det årlige kontaktmandsmøde afdækker borgmestrene områder med 

sammenfaldende interesser med henblik på evt. indgåelse af konkrete handleplaner. 

 

Partnerskaber 

 

Venskabsbysamarbejde og partnerskaber komplementerer hinanden og bidrager til at bruge 

internationalisering som et videns- og kvalitetsløft.  

 

Byrådet ønsker at indgå et mindre antal partnerskabsaftaler, idet de gensidige forventninger, 

indhold og tidshorisont til samarbejdet er afstemt og præciseret ved aftalernes indgåelse. 
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Samarbejdsområder 

Der kan principielt samarbejdes på alle områder, som partnerne er enige om.  

Følgende eksempler kan nævnes: 

- årlige konferencer inden for daginstitutionsområdet samt løbende samarbejde 

- skiftende kunstudstillinger 

- deltagelse i idrætskonkurrencer og –stævner 

- koncertarrangementer 

- studerende på de videregående uddannelser 

- turismefremstød 

- erhvervsinitiativer 

- studiebesøg og udvekslinger generelt f.eks. teaterforeninger, skoler, fritidsklubber og gymnasier 

- bruge personlige kontakter til udveksling af viden. 

 

Organisering og rolle 

Venskabsbysamarbejde og partnerskaber er politisk forankret hos økonomiudvalget og 

administrativt i Byråds- og direktionssekretariatet. 

 

Forvaltningen varetager følgende rolle: 

- formidler udvekslinger og personlige kontakter 

- medvirker til igangsætning af samarbejder og projekter 

- tilrettelægger studierejser til venskabsbyerne og studiebesøg i Randers for politikere 

- arrangerer Nordisk Venskabsuge (NOVU) og Kontaktmandsmøde, når Randers er værtsby 

- deltager i et netværk og årsmøder for udvalgsformænd og chefer fra de nordiske 

venskabsbyer inden for fagområderne social, ældre og sundhed 

- identificerer og formidler økonomiske støttemuligheder 

 

Venskabsbysamarbejdet synliggøres via Det Digitale Randers. Herunder informeres løbende om 

mulighederne for tilskud og formidling af udvekslinger og personlige kontakter. 

 

Økonomisk støtte 

Byrådet afsætter årligt et beløb til tilskud til udvekslinger og arrangementer i regi af 

venskabsbysamarbejdet arrangeret af foreninger, organisationer, klubber eller institutioner. 

 

Kriterier for tilskud er: 

 

- Der ydes tilskud til transportomkostninger svarende til 1/3 af billigste transportomkostning. 

- Ved besøg i Randers ydes ud over modtagelse på rådhuset mindre tilskud i form af f.eks. 

billetter til kulturelle tilbud. 

- Modtagere af tilskud forpligter sig til at arbejde for udbredelsen af venskabsbysamarbejdet. 

- Udbetaling af tilskud sker på baggrund af indsendt regnskab 

 

Ansøgninger skal indeholde beskrivelse af rejsemål- og tidspunkt, deltagerkreds og –antal samt 

program for rejsen. Endvidere skal ansøgningen indeholde budget for rejsen fordelt på 

rejseudgifter samt opholds- og forplejningsudgifter. 

 

Forvaltningen administrerer ansøgninger om tilskud og bemyndiges til at tildele tilskud.  
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Modtagerne af tilskud skal på baggrund af turen udarbejde rapport med beskrivelse af udbytte. 

 

Rapporten indgår i en årlig orientering til økonomiudvalget om venskabsbyaktiviteter. 

 

Øvrig finansiering 

Forvaltningen skal foranledige, at der løbende søges størst mulig støtte fra diverse fonde og 

støtteordninger, der understøtter gennemførelse af partnerskabs- og venskabsbyaktiviteter. 

 

Dette gøres bl.a. i samarbejde med Midtjysk EU-kontor i Bruxelles, som Randers Kommune har 

etableret formelt samarbejde med. 

 

Årlig status 

Økonomiudvalget forelægges 1 gang årligt en sag med status over venskabsbyaktiviteter. 

 

Status skal indeholde: 

 

- Opfølgning på aftale/handlingsplaner aftalt på det årlige kontaktmandsmøde. 

- Oversigt over de aktiviteter, der er ydet tilskud til. 

- Oversigt over samarbejder mellem venskabsbyerne i forvaltningsregi. 

 

 

 

 

Godkendt af Randers Byråd i møde den 25. juni 2007 
 


