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Vennskapssamarbeid Lodeynoye Pole

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Skolesamarbeidet med Lodynoye Pole videreføres.
2. Rådmannen ser på å utvikle samarbeid med Lodeynoye Pole innenfor andre sektorer, eks.
kultur.

Vedlegg
1

Regnskap vennskapssamarbeid 2017

2

Regnskap Vennskapssamarbeid 2018

Bakgrunn for saken:
I 1988 inngikk Nordland fylkeskommune en avtale med Leningrad oblast om
vennskapssamarbeid. Dette var i utgangspunktet et folk-til folk -samarbeid som skulle knytte
bånd over grenser. Det kunne være norsk- eller russisk kurs som ble holdt av frivillige som
reiste mellom Norge og Russland, eller utvekslingsbesøk mellom familier.
Gildeskål ble tidlig en del av dette samarbeidet og mange av de som var med den gang har
fortsatt nær kontakt med sine vennskapsfamilier.

I 1995 startet det organiserte skolesamarbeidet mellom Lodeynoye Pole og Gildeskål og har
siden den gang vært opprettholdt.
Fokus for samarbeidet er:
• Utvikle faglig samarbeid mellom barnehager og grunnskolene.
• Elevutveksling spesielt rettet mot elevene i ungdomsskolene for å utvikle engelsk språk,
kommunikasjon, samhandling, kultur og fag på et likeverdig og likestilt nivå.
• Utvikle mellommenneskelig kulturforståelse, etablere kontakt og vennskap ved å bo privat
hos familier.
Ungdomsskoleelever og lærere fra Gildeskål reiser annethvert år til Lodeynoye Pole og
annethvert år tar vi imot deres lærere og elever hos oss.
Besøket varer en uke og det legges opp til program med ulike tema for hvert besøk.
Under besøkene bor alle deltakere hjemme hos familier i den respektive vertskommunen.
Dette for at de besøkende skal få ta del i hverdagen hos sine verter og oppleve
kulturforskjeller og -likheter og for at de skal få øve på språk. Det må ofte benyttes både
engelsk og kroppsspråk for å forstå hverandre.
Det arrangeres sosiale møteplasser og aktiviteter stort sett alle kvelder, slik at ungdommer
og voksne får mest mulig tid sammen under besøket.
Den sosiale delen har et stort fokus, da et av hovedmålene er å lære hverandre å kjenne og
også lære om hverandres kulturer. Besøkene avsluttes med fremvisning av det man har
jobbet med under besøket.
Besøkene og temaene er alltid knyttet opp til kompetansemålene i skolenes læreplaner,
eksempelvis livsmestring og internasjonalisering, og tilbakemeldingen fra de ungdommer som
har deltatt er positiv. Det har vært noen få som har hatt kjedelige opplevelser, men dette har
alltid blitt tatt tak i og ordnet opp i med en gang.
Reisene skjer alltid med buss og reisen i seg selv har vært en kulturreise gjennom tre land.
Det er også en nyttig sosial øvelse å sitte på en buss sammen med så mange andre over lang
tid.
Turen varer i to dager med en overnatting i Finland. Elevene betaler ingenting for turen og
har bare med seg lommepenger.
Når det er ledige plasser på bussen inviteres andre interesserte med mot at de betaler en
egenandel for turen. Dette har tidligere vært benyttet av slike som har bånd til Lodeynoye
Pole og som har vært involvert i vennskapssamarbeidet tidligere.
Administrasjonen har deltatt i besøkene med i hovedsak personer fra Familie, oppvekst og
kultur. Ordfører og rådmann har også deltatt der det har vært mulig.
I november 2018 reiste ordfører, rådmann og kulturmedarbeider til St. Petersburg for å delta
på en vennskapskonferanse i regi av Nordland fylkeskommune og Leningrad oblast. Her ble
samarbeidet mellom Gildeskål og Lodeynoye Pole trukket frem som et velfungerende og
suksessfullt samarbeid, som få andre kommuner i Nordland har greid å opprettholde.
NFK ønsker at man skal ha fortsatt fokus på samarbeid og at man også ser på nye måter å
samarbeide.
Rådmannen har satt sammen en komite for arbeidet mot Lodeynoye Pole som består av
ordfører, varaordfører, rådmannen, kulturmedarbeider og en representant for Familie,
oppvekst og kultur. Intensjonen er at denne gruppen skal se på nye arenaer for samarbeid.
Det har blitt reist spørsmål om hvem som burde delta under disse besøkene. Det har vært
naturlig at lærere i ungdomsskolene og rektorer har deltatt, i tillegg til kommunalsjef for FOK,

pedagogisk konsulent og eventuelt rådmannen. Fra politikken har ordfører deltatt. Hvis
ordfører ikke har hatt mulighet til å delta, har ordfører selv utpekt stedfortreder.
De økonomiske rammene for samarbeidet var i budsjett for 2019 satt til kr. 220.425. Dette
forutsatte ekstern støtte på kr. 40.000.
Den eksterne støtten har administrasjonen dessverre ikke lykkes med å få innvilget for 2019.
Støtte søkes hos Barentssekretariatet hvert år, men det viser seg at det noen år er vanskelig
å få innvilget søknader.

Vurdering:
Gildeskål har et velfungerende vennskapssamarbeid som også anerkjennes utenfor
kommunens grenser.
Tilbakemeldingen fra de som har deltatt i dette samarbeidet og vært med på disse besøkene
er at et slikt arbeid er uvurderlig. Det deltakerne sitter igjen med av opplevelser, forståelse
og kunnskap kan man nesten ikke prissette.
Økonomisk sett er dette samarbeidet kostbart for kommunen. 5 % av kulturbudsjettet er
knyttet opp mot samarbeidet. Rådmannens vurdering er likevel at samarbeidet gir våre
ungdommer og ansatte en erfaring som rettferdiggjør dette. Man bør se på å utvikle
samarbeid innenfor flere områder enn skole, og da se på områder som kan utløse eksterne
støtteordninger slik at det ikke blir en økt kostnad for kommunen.
Når det gjelder samarbeid ut over det vi i dag har mellom skolene våre mener rådmannen at
dette kan utvikles innenfor kultur og idrett. Dette er områder som kan styrke forbindelsen
mellom våre kommuner og berike samarbeidet. Erfaringen fra konferansen i St.Petersburg er
at dette kan løfte samarbeidet utover Gildeskål kommunes skolesamarbeid og omfatte andre
grupper av innbyggere. Det har tidligere vært forsiktige elementer av kunnskapsutveksling
innen næringsutvikling og bærekraft/miljø. Men innenfor disse områdene kommer man raskt i
en situasjon som berører politikk/nasjonal politikk. Noe Gildeskål kommune i denne
sammenhengen skal holde seg unna.
Rådmannen vurderer det også slik at hvilke funksjoner som deltar under besøkene vil
bestemmes ut fra hva som er naturlig i forhold til tema og aktiviteter.
Når det gjelder politisk deltakelse vil det være naturlig at ordfører avgjør hvem som deltar.

Konklusjon:
Rådmannen mener at samarbeidet med vår vennskapskommune Lodynoye Pole er verdifullt
for våre ungdommer og det beriker undervisningen og skoleløpet for våre deltakere.
Skolesamarbeidet med Lodynoye Pole bør derfor videreføres. Rådmannen mener videre det er
verd å se på andre muligheter også for å utvikle samarbeid med Lodeynoye Pole for
fremtiden. Dette kan være innenfor andre sektorer som kultur og idrett.

