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Definisjon

Internasjonalisering er utveksling av ideer, kunnskap, varer og tjenester 
mellom nasjoner over etablerte landegrenser og har følgelig enkeltlandet som 
ståsted og perspektiv. (Regjeringen: Internasjonalisering av utdanning, st.meld 14 2008-2009)

Internasjonalisering kan handle om å
• øke kvalitet i egen virksomhet
• øke kunnskap og evne gjennom deltakelse i lærende nettverk og prosjekter
• øke innsikt og forståelse for utfordringer som er internasjonale og kan finne løsninger på tvers av 

landegrenser
• finne løsninger på behov gjennom samarbeid
• fremme språk- og kulturlæring



Begrunnelse 
og motivasjon

Internasjonalisering kan
• Stimulere til eget arbeid med kvalitet 

og innovasjon
• Tiltrekke nødvendig kompetanse
• Bidra til nye perspektiv på 

omstillingsbehov og utfordringer
• Gi nye samarbeidsrelasjoner og øke 

mulighet for deltakelse i internasjonale 
prosjekter

• Gi tilgang til kunnskap og kompetanse 
som kan utfordre vår praksis og kultur

• Bidra til systematisk endring og 
innovasjon gjennom samarbeid

• Gjøre Bærum til en europeisk aktør og 
bidragsyter



Aktuelle områder

• Politikkutforming – handlingsrom for lokal- og regionalpolitikk
• Governance – styresett og ledelse, samhandling og relasjoner
• Utvikling av særskilte prioriteringer og program
• Tjenesteutvikling og –innovasjon
• Samfunnsutvikling
• Næringssamarbeid



Virkemidler og 
muligheter

Søke internasjonale 
nettverk for læring

Søke relevant og ny 
kompetanse

Delta i relevante 
internasjonale 
organisasjoner

Bygge likevedige 
samarbeidsrelasjoner

Være partner i 
utdannings-, 

forsknings- og 
innovasjonssamarbeid

Være aktør på 
internasjonale 

arenaer



Lokalt – regionalt – nasjonalt - internasjonalt

• Ingen rettlinjede samarbeidsstrukturer
• Oppgavefordelingen styrer noe

• Samarbeide med dem som deler 
utfordringer og behov

• Etablere nyttige partnerskap
• Mer horisontalt enn vertikalt 

samarbeid



Til drøfting

• Hvilke tema har kommunene behov for å tenke internasjonalt 
om?

• Hvor er det naturlig å se for seg grader av samarbeid for å styrke 
et regionalt fokus.

• Hvordan kan Asker og Bærum arbeide sammen for å utvikle og 
koordinere samarbeid om regional internasjonalisering?
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