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Opprettelse av komite for vennskapskommunesamarbeid

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune oppretter en egen Russland komité for å ivareta
vennskapskommune samarbeidet
2. Komiteen består av:
Leder: Ordfører
Nestleder: Varaordfører
Medlem: Rådmannen
Medlem: Kommunalsjef skole og oppvekst
Medlem: Kulturkonsulent
Bakgrunn for saken:
Gildeskål kommune har etablert vennskapskommunesamarbeid med Lodeynoye Pole
kommune i Leningrad fylke i Russland. Dette samarbeidet har pågått siden 1992.
Samarbeidet har i det vesentlige bestått i et samarbeid mellom våre og deres skoler på
10.trinn. Det har også vært noe aktivitet på politisk og administrativt nivå. Nordland
Fylkeskommune vil i forbindelse med 30 års jubileet i 2017 for samarbeidet mellom
kommuner i Nordland og Leningrad fylker nå utvikle og trappe opp arbeidet også på det
politisk administrative nivået, samtidig som man øker aktiviteten innen næringsliv, idrett og
kultur. For å ivareta Gildeskål kommunens arbeid på dette området er det behov for å
formalisere arbeidet bedre gjennom å opprette en komite som skal være ansvarlig for
kontakten med Fylkeskommunen og vår vennskapskommune.

Vurdering:
Gildeskål kommune har i alle år administrert vennskapskommunearbeidet med Lodeynoye
Pole i det alt vesentligste gjennom vår egen skoleadministrasjon. Rådmannen mener at dette
har fungert bra i forhold til innholdet i den aktiviteten man har hatt. Det er all grunn til at
dette fortsetter i samme spor knyttet til de besøkene som skal gjennomføres for skolene.
Fra statlig hold er det et ønske om at vennskapskommune samarbeid med Russland skal
opprettholdes og utvikles. Nordland fylkeskommune vil nå øke aktiviteten og bringe det
politisk nivået og kommunenes øverste administrasjon mer tydelig inn i arbeidet.
Fylkeskommunen har identifisert flere områder som ønskes utviklet. Dette er blant annet
avfallshåndtering, turisme, akvakultur, utveksling med profesjonelle kunstnere, idrett,
krigsminnesmerker og drift av industriparker m.m.
Det vil derfor være riktig at også Gildeskål kommune formaliserer dette gjennom å etablere
en fast «Russlands komite» som kan virke over tid og være det faste kontaktpunktet for vår
vennskapskommune og Nordland Fylkeskommune. Ved å delta på fylkeskommunens
aktiviteter vil det over tid også bygges opp kompetanse i denne komiteen om
vennskapskommunesamarbeid og hvordan det kan utvikles i fremtiden.
En slik komite vil være viktig dersom andre fra Gildeskål skal være i kontakt med vår
vennskapskommune, dette kan være idrettslag, kunstnere, næringsliv eller andre. Dette kan
bli mer aktuelt nå som fylkeskommunen blir aktiv på området.
I forbindelse med dette skjer det samtidig en endring i Barentssekretariatet. Her er det nå
foreslått endringer i hva slags tiltak de kan støtte og hvilke regioner ut over Barentsregionen
som kan motta støtte for tiltak. Det signaliseres nå at kommuner kan få dekket inntil 70% av
sine utgifter til ulike aktiviteter i vennskapskommunesamarbeidet også i Leningrad fylke. Det
er derfor hensiktsmessig for Gildeskål kommune å ha en komite som kan være ansvarlig for
både å undersøke hva det det kan gis støtte til og søke om slik støtte.
En slik komité er tenkt å virke over tid og i flere valgperioder. Rådmannen mener derfor det
er klokt å etablere en komite der den personen som bekler en stilling eller et verv automatisk
er med i komiteen. På denne måten vil komiteen alltid være operativ og ikke være avhengig
av at nye mennesker velges inn særskilt. Fylkeskommunen ønsker som nevnt å øke
engasjementet for den politiske ledelsen og toppadministrasjonene i kommunene. Det
innebærer blant annet å være vertskap ved besøk her og representere egen kommune ved
besøk i Russland. Videre koordinere og legge til rette for besøk men ikke minst opprettholde
kontakt med vennskapskommunen mellom besøk når det er naturlig. Rådmannen mener ut
ifra dette at en sammensetning av vår Russland komité bør se slik ut:
Leder: Ordfører
Nestleder: Varaordfører
Medlem: Rådmannen
Medlem: Kommunalsjef skole og oppvekst
Medlem: Kulturkonsulent
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det opprettes en fast Russlands komite under ledelse av ordføreren
for å ivareta kommunens kontakt med Nordland fylkeskommune og vår vennskapskommune
Lodeynoye Pole.

