
Vennskapskommunesamarbeid

Larsmo kommune, Finland

og

Klæbu kommune, Norge



Avtale

• Avtale om vennskapskommunesamarbeid underskrevet 20.12.94

• Samarbeidet skal ha sitt utgangspunkt i det kommunale 

virksomhetsområdet, samt det frivillige lags- og 

organisasjonsarbeidet

• Samarbeidet har som intensjon at det mellom kommunene en gang 

pr. år skal finne sted en formell sammenkomst med utveksling av 

kommunal erfaring/informasjon.

• Samarbeidet mellom frivillige lag og organisasjoner ivaretas mellom 

disse.

• Hver kommunes offisielle delegasjoner koster hver for seg reise, 

mens vertskommunen står ansvarlig for oppholdskostnader.

• Ved utveksling av ansatte er det hjemmekommunen som står økonomisk 

ansvarlig

• Frivillige lag og organisasjoner står hver for seg ansvarlig for sine 

kostnader

• Kommunene skal så langt som mulig felles bidra til at 

vennskapskommunesamarbeidet blir den kulturutveksling som begge 

parter ønsker.



Larsmo kommune



Larsmo fakta

• Innbyggertall: ca. 4800

• Ca. 93 % svenskspråklig

• 32.7 % mellom 0-15 år

• 11,4 % over 65 år

• Mye samme innbyggerprofil som 

Klæbu 



Samarbeid mellom 

kommunenes ledelse.

• Klæbu kommunes politiske og administrative ledelse 

besøkte Larsmo første gang  i mai 1994.

• Siste gang Larsmos ledelse besøkte Klæbu var i Oktober 

2008.

• De ulike lands ledelser har besøkt hverandre 4-5 ganger 

hver. (annen hver gang)

• Tema har vært: Drift av kommune generelt, 

organisering/styringssystemer/økonomi/kulturens 

påvirkning på drift, sosiale tilstelninger, deltakelse i 

hverandres begivenheter - 17. mai, VM - på ski i 1997 med 

mer. 



Utveksling av ansatte

• Ansatte i grunnskole

• Ansatte i pleie- og omsorg

• Ansatte i barnehage/barndagsvård

• Ansatte i kulturenheten

• Museet, biblioteket med mer.

• Ansatte innenfor tekniske tjenester

• Ansatte innenfor jord- og skogbruk

Tema:  Erfaringsutveksling knyttet til drift med mer.



Samarbeid mellom frivillige 

lag- og organisasjoner, 

fagforbund m.fl.

• Fagforbundet (medlemstur)

• Personer innenfor jord og skogbruk 

Tema: Utveksle erfaringer.



Hva vi ikke har lykkes 

med.

• Vi har generelt fått til gode 

gjensidige arrangement, men 

besøk av skoleelever fra Larsmo 

(godt opplegg med blant annet 

besøk på 

Lerkendal/korpsarrangement) 

fikk vi ikke gjennomført av ulike 

årsaker - muligens grunnet 

økonomi og støtte fra voksne. 



Erfaringer så langt

• Økonomiske avtaler er fulgt opp

• Utveksling av tema som er av gjensidig interesse 

har vært utfordrende, men ok

• Faglig nytte. Noen områder har et vesentlig større 

omfang i Klæbu enn i Larsmo. Eks: 

Skolefritidsordning, barnehage, barnevern. 

Næringslivet og kulturtradisjoner står sentralt i 

Larsmo. Generelt mindre utgifter til offentlige 

tjenester i Larsmo  

• Sosiale arrangement har vært vellykket.

• Utvekslingen avhengig av at noen holder trykket. I 

avtalen er dette hjemlet til kommunaldirektøren og 

rådmannen.


