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Avtal om vänortsförbindelse mellan Bodö i Norge, Jönköping i Sverige, Kuopio i Finland och 

Svenborg i Danmark.  

Alltsedan 1940-talet har de fyra ovan nämnda kommunerna haft ett samarbets- och vänortsavtal, den s.k. 

vänortskedjan.  

§1 

Kommunerna Bodö, Jönköping, Kuopio, och Svendborg fortsätter sitt traditionella nordiska samarbete och skall 

sträva efter att intresset för det nordiska vänortssamarbetet sprids till kommunens invånare i så stor 

omfattning som möjligt.  

§2 

De fyra kommunerna håller i tur och ordning ett officiellt vänortsmöte med delegationer från de fyra 

kommunledningarna, med både politisk och administrativ representation.  Vänortsmötena äger rum vartannat 

år, första gången i Bodö 2016. 

Kommunerna ansvarar för att Föreningen Norden deltar i vänortsmötena och övriga samarbeten liksom hittills.  

Storleken på och sammansättningen av de officiella delegationerna fastställs närmare i ett tillägg. 

Värdkommunen bjuder in till ett planeringsmöte, på administrativ nivå,  sex månader före officiellt 

vänortsmöte.  

§3 

De fyra kommunerna är eniga om att stödja och utveckla samarbetet inom näringsliv, utbildning, kultur, fritid 

och idrott genom att arbeta för att utvidga direkta kontakter och utbyta erfarenheter mellan kommunernas 

förvaltningar, organisationer och verksamheter.  

Med tanke på värdet och omfattningen av det nordiska samarbetet skall de fyra kommunerna särskilt sträva 

efter att skapa breda möjligheter till kontakt mellan ungdomar i de fyra kommunerna.  

§4 

Det förutsätts att varje kommun har en länk till sina vänortskommuner på sina respektive hemsidor.  

§5 

Det åligger värdkommunen i samband med officiella vänortsmöten att, i möjligaste mån, ombesörja för 

eventuell erforderlig tolktjänst.  

§6 

Detta avtal om samarbete och vänortsförbindelser mellan Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg 

undertecknas i utgåva på varje språk.  

Detta avtal träder i kraft när kommunledningarna i Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg har godkänt 

detsamma.   

 

Bodö    /   2014               Jönköping    /   2014              Kuopio    /    2014                     Svendborg    /    2014 

 

                                          

                                        

Ole H. Hjartøy       Anders Hulusjö        Petteri Paronen      Heikki Vienola          Henrik Nielsen 

Ordförande       Ordförande                   Stadsdirektör             Stadssekreterare                Vice borgmästare

       



   

 

 

Bilaga 1 

Tillägg till det officiella vänortsavtalet. 

Med hänvisning till § 2 i vänortsavatalet mellan Bodö i Norge, Jönköping i Sverige, Kuopio i Finland 

och Svendborg i Danmark ingås följande avtal: 

Det officiella vänortsmötet äger rum vartannat år, första gången i Bodö 2016. Värdkommuner 

kommande år är i turordning Svendborg, Kuopio och Jönköping.  

Liksom hittills åligger det värdkommunen att inbjuda en delegation från de övriga kommunerna till 

vänortsmötet. Inbjudan omfattar upp till åtta delegater från varje kommun.  Delegationen kan 

utvidgas efter överenskommelse på förmötet.  

Varje kommun betalar sina egna resekostnader, medan värdkommun står för uppehället under 

besöket i kommunen.  

Varje vänortsmöte planeras av värdkommunen så att det omfattar två hela dagar med tillägg för 

ankomst- och avresedag.  

Kommunerna ska bevaka, att värdkommunen i sitt program avsätter nödvändig tid, för de officiella 

delegationerna att diskutera hur vänortsavtalet har tillämpats under den gångna perioden och hur 

förbindelserna mellan kommunerna kan fortlöpa under den kommande perioden.  

En aktivitetsplan för nästkommande två år arbetas fram på vänortsmötet.   

Ett möte genomförs vartannat år på administrativ nivå för att säkerställa att kommunerna arbetar 

med aktivitetsplanen på ett aktivt sätt samt eventuellt utveckla nya samarbetsområden.  

Avtalet ska vara beslutat i respektive kommun senast den 1 oktober 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 2 

Handlingsplan 

Handlingsplanen för perioden 2014-2016: 

Vänortssammarbetet mellan Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg fortsätter.  

Vi vill under den kommande perioden särskilt fokusera på: 

Att säkra information mellan kommunerna,  

Att utarbeta och genomföra konkreta gemensamma projekt,  

Att genomföra projekt mellan enskilda kommuner på särskilda områden,  

Att involvera barn och ungdomar i samarbetet,  

Att involvera fler ideella resurser i arbetet,  

Att synliggöra vänortssamarbetet i kommunerna. 

 

Konkret ska detta utmynna i: 

Att fastlägga och genomföra ett eller fler teman som ska vara genomgående för perioden (två år). 

 

Handlingsplanen är antagen på vänortsmötet i Jönköping maj 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


