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Udpluk holdninger/forslag fra interviews om nordisk venskabsbysamarbejde

Udpluk af holdninger og forslag, som de kom til udtryk i interviews af Økonomiudvalgets medlemmer gennemført af Byråds- og Direktionssekretariatet 27. maj til 13. juni
2019.

Hvordan skal venskabsbysamarbejde gennemføres?


enten gøre det (venskabsbysamarbejdet) operativt eller skrue ned



hvis, så skal det være strategisk begrundet – strategisk indhold



lære noget – det her kan vi, hvad kan vi lære af andre







forankres i Byråds- og Direktionssekretariatet
der skal være rammer og program
hvis nordiske byer, så skal der være indhold
skal ha’ noget med hjem – til vores vækststrategi
vi behøver ikke venskabsbysamarbejder, men nu er det besluttet

Hvad skal være venskabsbysamarbejdets indhold?


bruges til at løfte en virksomhed ind i anden kommune – kommunen som ambassadør - knytte bånd for erhvervslivet



bæredygtighed og FN-mål er oplagte vinkler










på kort sigt – Genforening 2020 – lettere at knytte bånd, til dem vi kender
invitere til Genforening 2020
god idé af invitere til Aabenraa
hvis fokus på det kulturelle, så placeret ude i skoler og foreninger
mere samarbejde/partnerskaber – projektbaseret
skal understøtte vores egen historie eller vækststrategi
bero på konkrete projekter
evt. samarbejder for en periode – målrettet aktuelle emner fx digitalisering og
overskudsvarme, byplanlægning, havn, grøn energi, uddannelse
udgangspunkt i nuværende situation
som med Kaltenkirchen, hvor der er skabt fællesskaber/fælles platforme – kan
vokse herfra ned gennem flere lag




Genoptage med tidligere venskabsbyer eller nye?







bakker op om det nordiske
må ikke glemme det nordiske samarbejde
vi skal genoptage det gamle samarbejde - Väksjö og Hønefoss kan inspirere erhvervslivet (miljø, energi, idræt, campus) - Island interessant på social og sundhedsområdet
ingen grund til at skubbe de gamle (nordiske venskabsbyer) fra os, hvis samarbejde giver mening
kan få mere ud af by i Nordtyskland





Tyskland mere oplagt – sprogligt, kulturelt erhvervsmæssigt (skole, transport, …
hellere Tyskland/Holland
uden fællesnævner giver det ikke mening

Hvem i Aabenraa Kommune skal indgå i samarbejdet?








både politikere, forvaltning og borgere bør kunne deltage hvor det giver mening
repræsentanter for erhvervsliv skal med, hvis det giver mening
orkester- (musikskole og foreninger) og skoleudveksling
primært politikere og embedsmænd skal deltage – inspiration og erfaringsudveksling
ser helst, at det er andre end os politikere
mere forankring i forvaltningen
skal kunne bruges i forvaltningen
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