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Internationell policy
Denna policy gäller internationella kontakter, samarbete och omvärldsbevakning.
Den kompletteras med program och strategier inom berörda områden.
För en stor och kunskapsintensiv organisation som landstinget, spelar
omvärldskontakter en synnerligen stor roll i utvecklingsarbetet. Landstinget Dalarna
har lång erfarenhet av internationella kontakter inom hälso- och sjukvårdsområdet,
forskning - och utveckling samt när det gäller utbildning och kultur.

Mål
Det internationella arbetet ska främja Landstinget Dalarnas vision om en god hälsa
och hög livskvalitet för alla människor som vill verka, bo och skapa sin framtid i
Dalarna.
Landstingets internationella arbete skall medverka till utveckling av hälso- och
sjukvården samt inom forskning, utbildning, kultur, infrastruktur och andra
områden där landstinget har särskild kompetens. Landstingets internationella
arbete i nätverk och deltagande i aktiviteter skall leda till spridning av kunskaper och
erfarenheter i regionen och omvärlden.
Landstingets internationella engagemang skall medverka till goda
utvecklingsförutsättningar för Landstinget Dalarna genom att:
- bevaka och hävda landstingets och regionens intressen
- öka mångfalden och en bättre förståelse mellan folk, regioner och nationer
- knyta och förmedla kontakter som är värdefulla för landstinget och
regionen
- arbeta för ett ökat samarbete med olika aktörer, lokalt, regionalt och
internationellt.
- utveckla deltagandet i nätverk och andra grupperingar för att synliggöra
landstinget i lokala, regionala och internationella sammanhang
- öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom områden där
landstinget har särskilda behov och förutsättningar
- ta aktiv del i de politiska frågor inom EU- och andra internationella
organisationer som påverkar Landstinget Dalarna
- bjuda in internationella organisationer och partners och i samverkan med
andra myndigheter ta initiativ till att internationella sammankomster
arrangeras i regionen
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Landstingsfullmäktige
Det är landstingsfullmäktige som antar Landstinget Dalarnas internationella policy.
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen ansvarar för den strategiska inriktningen av det internationella
arbetet samt övergripande policy/strategifrågor inom området.
Regionberedning
Regionberedning har som uppgift, att till Landstingsstyrelsen bereda
internationella frågor, trafikfrågor, Samverkansnämndens frågor och övriga
regionfrågor.

REGION DALARNA
Dalastrategin uttrycker en vilja att Dalarna i alla meningar skall utvecklas i riktning
mot en hållbar tillväxtregion. Regionalt utvecklingsansvar är en naturlig del av det
demokratiska uppdraget.
Landstinget Dalarna utövar en stor del av det ansvaret genom deltagande i Region
Dalarna. En hållbar social- ekonomisk-, och miljöutveckling är av största vikt för
dalfolkets hälsa, livskvalitet och Dalarnas utveckling.

