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1. Vision 
Rebild Kommune er smukt og centralt beliggende i Himmerland/Nordjylland.  

Rebild Kommune har en kulturel mangfoldighed, som til stadighed udbygges.  

Kommunen er hjemsted for den dansk-amerikanske 4. juli fest i Rebild Bakker og er dermed 
centralt placeret i forhold til venskabelige og formelle forbindelser til USA. Desuden har Rebild 
Kommune en almen interesse i den øvrige omkringliggende verden med de udfordringer, som 
globaliseringen medfører.   

Rebild Kommune ønsker et internationalt samarbejde inden for udviklingen af det fælles Euro-
pa for de kommende generationer.  

Byrådet ønsker at udvikle allerede indledte gode kontakter og samarbejde indenfor den offent-
lige virksomhed, især områderne uddannelse, kultur, mellemfolkeligt samvær og borgerud-
veksling, ligesom også erfaringsudveksling inden for sociale områder bør have bevågenhed.   

  

2. Formål 
Rebild Kommune vil bruge de internationale aktiviteter til at udveksle erfaringer og ideer med 
de udenlandske kommuner. Det primære formål vil være at give foreningslivet, samt børn og 
unge og ældre i kommunen en international dimension i deres virke.  

Venskabsbysamarbejdet skal indebære en bred social og kulturel udveksling med fokus på 
særlige områder.  

• Undervisning og kultur  

• Turisme, fritid og sport 

 • Erfaringsudveksling på politisk og administrativt niveau  



 

 
Side 2 af 3

• Social velfærd, beskæftigelse, tilbud til børnefamilier og ældrepleje  

  

3. Geografisk fokus   
Rebild Kommune vil satse på byrådets vedtagne beslutninger om konkrete samarbejder, hvor 
der kan kommunikeres på tysk og engelsk, samt nordiske lande, der har et kommunestyre, 
der minder om det danske. Der skelnes ikke mellem EU-lande og andre stater.   

  

4. Fagligt fokus  
Samarbejdet formidles til matchende parter, så der på sigt etableres gensidig kontakt inden for 
kultur, undervisning, folkeoplysning, turisme og ældresektoren.  

Rebild Kommune vil kunne give vejledning til foreninger, der ønsker at opnå EU-tilskud til de-
res projekter.   

  

5. Ambitionsniveau 
Rebild Kommune vil anlægge et realistisk ambitionsniveau, så der er en god chance for at ind-
fri de ønskede målsætninger.  

Den internationale indsats skal tilpasses de ressourcer, der kan afses til arbejdet.   

Rebild Kommune ønsker især at prioritere: 

• Kultur og fritid  
• Foreningslivet 
• Børne og unge området  
• Ældreområdet 

 
Og stræbe efter:  
 

At bidrage til et aktivt medborgerskab og mellemfolkeligt samarbejde. 

At give borgere, børne-ungeområdet, ældreområdet, foreninger og organisationer mulighed for 
at indgå i samspil og kontakt med hinanden.  

 

6. Økonomi 
EU-kommissionens støtteprogram Europa for Borgerne 2014 og fremadrettet giver økonomisk 
støtte til projekter som fremmer aktivt europæisk medborgerskab og demokratisk deltagelse 
på det Europæiske niveau, samt projekter som skaber opmærksomhed omkring vores fælles 
historie og værdier på tværs af Europa. Værtskommunen skal som hovedregel medfinansiere 
en del af projektudgifterne.   
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7. Ejerskab  
Rebild Kommune ønsker at skabe bred støtte og ejerskab til det internationale samarbejde. 
Flest mulig i Rebild Kommune bør involveres. Det gælder de forskellige forvaltninger og institu-
tioner, samt relevante samarbejdspartnere i form af foreninger, kulturliv, borgere m.v.   

  

8. Nye aktiviteter 
Rebild Kommune ønsker gennem samarbejde med sine udenlandske venskabsbyer at hente og 
give inspiration og idéer til politiske og administrative løsninger på forskellige opgaver.  

Venskabsbysamarbejde udgør en hensigtsmæssig ramme omkring deltagelse i EU-projekter. 
Det er karakteristisk for EU-projekter, at der ofte kræves projektpartnere fra flere EU-lande.   

 

Vedtaget i venskabsbyarbejdsgruppen november 2019 og af byrådet februar 2020 

  


