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Vedlegg 1: Spørreskjema 

 

 

 

 

 

Internasjonalt samarbeide i Mosse-regionen 

En spørreundersøkelse i kommunene 

 

Spørreundersøkelsen inneholder 6 ulike hovedtema: 

1. Kontaktsamarbeid (pågående eller tidligere) med utenlandsk aktør 

2. Pågående prosjekter 

3. Avsluttede prosjekter 

4. Frivillig lag og foreninger (fylles bare ut dersom en tilfeldigvis kjenner til noe som pågår/har 

pågått – ikke bruk tid til å lete!) 

5. Næringslivsaktører/bedrifter (fylles bare ut dersom en tilfeldigvis kjenner til noe som 

pågår/har pågått – ikke bruk tid til å lete!) 

6. Generelt om internasjonale samarbeidsprosjekter – fylles ut av alle! 

 

Svarfrist: 25. mai 2021 

Svar sendes: Ole Petter Finess, opfiness@gmail.com, kopi til overordnet leder! 

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt på mail eller tlf 95101843. 

 

Tusen takk for ditt bidrag! 
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Kartlegging av internasjonalt engasjement – kommunene i Mosseregionen 
 

Kontaktinformasjon: 

 

Kommunenavn: _____________________ 

Virksomhet/enhet: __________________ 

Ansvarlig utfyller/leder: ______________________  Tlf: _________ Email: ____________________ 

 

1. Kontaktsamarbeid: 

Har virksomheten noe pågående kontaktsamarbeid med en kommune/by/organisasjon i utlandet (f.eks 

vennskapsskole og andre kontakter som ikke er tidsbegrenset)? Ja/ Nei 

Hvis ja, med hvilken kommune/land etc? __________________________________ 

Hva er hovedinnholdet/målet med denne kontakten? _________________________ 

Hvor lenge har virksomheten hatt denne kontakten? ______________ 

Beskriv evt avsluttet kontaktsamarbeid (innhold, varighet etc):___________________________ 

 

2. Pågående prosjekt med internasjonalt samarbeid: 

Har virksomheten et pågående prosjekt med internasjonalt samarbeide nå?   Ja  / Nei  

Hvis ja, beskriv følgende: 

Prosjekttittel: _________________________________________________________________ 

 

Viktigste tema: _________________________________________________________________ 

Internasjonal samarbeidspart i prosjektet (by/kommune, organisasjon, land): 

__________________________________________________________________________ 

Hvilken periode går prosjektet over: ______________________ 

Hvem finansierer prosjektet? __________________________________________________ 

Hvilken totalramme har prosjektet: ________ 

Kommunens egenandel i kroner____________ i timer______________ 

Er noen av de øvrige kommunene i regionen deltakere i prosjektet?  Ja / Nei 

Hvis ja, oppgi her: _________________________ 
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Fortsettelse pågående prosjekt: 

Fikk virksomheten ekstern hjelp til å skrive prosjektsøknad?  Ja/ Nei  

Hvis ja, av hvem? ____________________________ 

Hvordan vil du verbalt beskrive søknadsarbeidet? (egen tidsbruk, grad av kompleksitet, kvalitet på 

veiledning etc) 

_______________________________________________________________________ 

Hvilken nytte vil virksomheten ha av prosjektet beskrevet ovenfor (verbal-beskrivelse)?: 

_______________________________________________________________________ 

På en skale fra 1-5, hvor 1 er «ingen» og 5 er «svært høy» vil du si at prosjektet scorer mht nytte så 

langt? _____ 

Er det spesielle forhold som gjør at nyttet ikke ser ut til å bli som planlagt? 

_______________________________________________________________________ 

Hvis flere prosjekt, kopier tabellruten og fyll inn med ny prosjektinformasjon! 

 

3. Avsluttet prosjekt med internasjonalt samarbeid: 

Har virksomheten tidligere hatt et prosjekt med internasjonalt samarbeid?   Ja / Nei  

Hvis ja, beskriv følgende: 

Prosjekttittel: _________________________________________________________________ 

 

Viktigste tema: ________________________________________________________________ 

Internasjonal samarbeidspart i prosjektet (by/kommune, organisasjon, land): 

_____________________________________________________________________________ 

Hvem finansierte prosjektet? _____________________________________________________ 

Hvilken totalramme hadde prosjektet? ________ 

Kommunens egenandel i kroner____________ i timer______________ 

Var noen av de øvrige kommunene i regionen deltakere i prosjektet? Ja/ Nei 

Hvis ja oppgi her: _________________________ 

 

Fikk virksomheten ekstern hjelp til å skrive prosjektsøknad? Ja/ Nei 

Hvis ja, hvem? ____________________________ 

Hvordan vil du verbalt beskrive søknadsarbeidet? (egen tidsbruk, grad av kompleksitet, kvalitet på 

veiledning etc) 

___________________________________________________________________________ 

Hvilken nytte hadde virksomheten av det avsluttede prosjektet (verbal-beskrivelse)? 

___________________________________________________________________________ 
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Fortsettelse avsluttet prosjekt: 

På en skale fra 1-5, hvor 1 er «ingen» og 5 er «svært høy», vil du si at prosjektet scoret mht nytte? _____ 

Er det spesielle forhold som gjorde at nytten ikke ble slik som forutsatt og planlagt? 

___________________________________________________________________________ 

Hvis flere prosjekt, kopier tabellruten og fyll inn med ny prosjektinformasjon! 

 

4. Frivillige lag og foreninger: 

Har din virksomhet kontakt med eller kjennskap til lag/foreninger i kommunen som har hatt eller har 

pågående internasjonalt engasjement/samarbeidsprosjekter? Ja/ Nei 

Hvis ja, hvilke? ____________________________________________________ 

Har du ytterligere informasjon om samarbeidsprosjektet?: 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Næringsaktører/bedrifter: 

Har din virksomhet kontakt med eller kjennskap til næringsaktører/bedrifter i kommunen som har hatt 

eller har pågående internasjonalt samarbeidsprosjekt med støtte fra virkemiddelapparatet? Ja/ Nei 

Hvis ja, hvilke? ____________________________________________________ 

Har du ytterligere informasjon om samarbeidsprosjektet?: 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Generelt om internasjonale samarbeidsprosjekter (fylles ut av alle): 

Kjenner din virksomhet i dag til pågående programmer/ordninger som kan brukes for å etablere 

internasjonalt samarbeid? Ja / Nei 

Hvis ja, hvilke: ___________________________________________________________________ 

Kan programmer/ordninger for støtte til internasjonalt samarbeid være av interesse for din virksomhet 

(selv om du ikke kjenner til de)?  Ja / Nei 

Hvis ja, innenfor hvilket tema/fagområder?: _________________________________________________ 

Tror du dette kan være av interesse for tilsvarende virksomhet i en eller flere av de andre kommunene i 

Mosse-regionen? I tilfelle, hvilke___________________________________________ 

 

Hvilke fordeler og ulemper tenker du at et internasjonalt samarbeidsprosjekt vil kunne ha for din 

virksomhet: 

Fordeler: _____________________________________________________________________ 

Ulemper: _____________________________________________________________________ 

På en skala fra 1-5, hvor 1 er «ingen» og 5 er «meget stor», vil du si at et internasjonalt 

samarbeidsprosjekt er av interesse for din virksomhet? ____ 

 


