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Viinortskommittdn
OrdJörande uppmnnar alla att medverka på mötet via Teams. LtinkJinns i
bokningen i Oatlook

Teams alternativt Sammanträdesrum Varvet, stadshuset kl. 16:30 torsdagen
den 12 november 2020

Elving Andersson

Stellan Hedendahl

Föredrogonde

Elving Andersson

Sommontröde

Plots och lid

Ordföronde

Sekreterore

Föredrqgningslislo

1. Upprop sqml vql ov juslerore
Dnr KS 303472
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Vönorlskommitt6ns ekonomi soml budget 202'l
Dnr KS 271133 se nästa sida

Vönortskommitt6ns ungdomsutbyte
Dnr KS 271134

o Ungdomsutbyte Japan
. Ungdomsutbyte Norden
o Internationellapriset
o E-post fran Meiji Universitet

Vönorlsovtol mellon Loimqq, Mosfellsboer, Skien, Thisled och
Uddevof fo kommun irän 2021
Dnr KS 2019/00880

Evenluelll vönortsutbyte med Culver City USA
Dnr KS 2020100338

o Digitalt möte 25 oktober

Vönorlskommitf6n informerqr om resor och mölen
Dnr KS 285280

o Digitalt sekreterarmöte, Danmark, Norge och Sverige

Elving Andersson

Ing-Marie Lagneus

Elving Andersson,
Stellan Hedendahl

Elving Andersson,
Stellan Hedendahl

Stellan Hedendahl

Ordförande uppmanar alla att medverka på mötet via Teams. LdnkJinns i bokningen i Outlook.

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska ar:rlrtäla detta.Ttink pä att visa hänsyn
vid mötet och använd inte parfrm, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.
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FöredrogondeFöredrogningslislo

Äxr x(lflTo LtlFÄttAcl BUDGETÄch
hrftrlls iferstdr av

Sumrna -
862

Ungdomsutb-yte
862
Ungdomsutbyte
Sumrna 862
863 Vänortsbesök
883 Vänortsbesok
863 Vänortsb,esök

863 Vänortsbesok
863 Vånortsbesök
863 Vänortsbasök
863 Vånortsbesök
863 Vänortsbesök
Sumrna 853
864 Bidrag
$umma 864

5010 Förtroendevalda pensionsrätt
s0l1 Fasta aruoden
5O12 Sammanträdesarvoden
sO+s Rg: uppdrägstägare
5303 Ers fsåLflr$sfirffifri f$Srnxän
55 21 Bilersättni ng skattefri
569L PO-pålågg internt
695L Hyra/l easing tränsportmedel
7057 Hotell och logi utrikes
7059 Övrigå resekostnader
7L12 Förtäring APT
informationsmöte
71 15 Uppvaktn ingå r min nesgåvor
8579 Övr bankkostnader

4515 Premier och stipendier

493L lntern fördelning av bidrag

5Ol2 Sammanträdesarvoden
5691- Po-pålägg anternt

7050 Resekostnader
705L Tågresor
7053 Flyg utrikes
7O57 Hotell och logi utrikes
7102 heIl,Le"$ES$" extern .gyg[g moms
7rt99 Övriga främmande tjänster

453L Bidrag tillförening, företag
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-427 :160Totalt -67
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Förslag

budEet 2021Alitivitet t(oHTo

Delcumma

862 lJngdomsutbyte
DelsummaE62
863 Vännrtsbesök
863 Vänortsbesok
863 Vänortsbesok
863 Vänortsbesok
863 Vänortsbesok
863 Vänortsbesok

863 Vänortsbesök

863 Vänortsbesök
DelsummaS63

864 Bidrag
DelsummaS6f

5010 Förtroendevalda
pensionsrätt
50lL Fasta arvoden
5012 Såmmantrådesarvoden
50a9 8gg uppdragstagare
s3o3 Ers tr^*egffiIg]ffiSi
ffimän
5S2L Bilersåttning skattefri
5691- F0-pålägg intemt
6951- Hyr:afleasing
transportmedel
7057 Hotell och logi utrikes
7059 övriga resekostnader
7112 FörtäringAPT
informationsmöte
7115 Uppvaktningar

I

mrnnesgavo4

49SL lntern fördelning av
bidrag

5012 Sa mmanträdesarvoden
5691 F0-pålägg internt
7050 Resekostnader
705i. Tågresor
7053 Flyg utrikes
7057 Hotell och logi utrikes
7102 Reoresent extern avdrsfu M

moms

7499 Övriga fråmmande
tjänster

4533. Eidrag till förening,
företag

-138 -154

-?5
-25

-st
-7

-15
-5

-26

-z
-106

-36
-7

-15
-5

-5
-1

-26

-1

0
o

-2

0
-9!l

-185
-185

-4
-1

-20

-1
-50
-50

-10

-185
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-41

-1
-20

-1
-47
-25

-5
1

-1
-3

-2

-2

-Lo

-9-z

-5
-5

Totalt 427 -470
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Svart text = original avtal
Grön text = Förslag från Uddevalla
Röd text = Förslag från Thisted
Blå text = Förslag från Loimaa

Mörkblå text = Föreningen Norden

Vänortsavtal

1 september 2016 - 3 1 augusti 2021

mellan kommunerna i Nordens äldsta viinortskedja

Målsättning

Vänortsavtalet har som mål att vidareutveckla ett gott och nåira samarbete mellan de

nordiska viinorterna baserat på den gemensamma nordiska kultur- och värdegrunden.

Förslag Uddevalla
Utgångspunkten for att ta bort "gemensamma nordiska kultur- och värdegrunden" är att det

inte finns något som är unikt gemensamt for en kultur och värdegrund i Norden. Möjligen kan

man hävda detta i ett europeiskt perspektiv som har en gemensam historia för demokrati och

kultur. I Sverige används formuleringar om nordisk gemensam värdegrund som argument av

höger extrema rörelser som vi inte bör f<irknippas med. Den nya målsättningsparagrafbn bör

vara

"Vänortsavtalet har som mål att vidareutveckla ett gott samarbete mellan de nordiska

vänorterna".

Förslag Thisted
Thisted er enig i, at netop denne sretning skal blive stående, da det er det nordiske

vrerdigrundlag, der er båndet mellem venskabsbyerne.

Förslag Loimaa

Stryk slutet om värdegrund

Förslag Föreningen Norden, Uddevalla, Thisted och Skien

Målsättnings formuleringen står kvar som den är

Strategier

Målet uppnås genom ftlljande strategier:

l. Utbyta kunskap och erfarenheter mellan politiker och kommunernas ftirvaltningar.

2. Skapa personliga kontakter mellan unga och ge ungdomar internationella
erfarenheter.



Svart text = original avtal
Grön text = Förslag från Uddevalla
Röd text = Förslag från Thisted
Blå text = Förslag från Loimaa

Mörkblå text = Föreningen Norden

Förslag Uddevalla
Skapa personliga kontakter mellan unga och ge ungdomar erfarenhet

Förslag Thisted
internationella erfarenheter tages ud eller lade stå som nu.

Thisted foreslår at ordlyden rendres til och ge ungdomnar nordisk identitetsforståelse

Förslag Loimaa
ordet internationell ersätts med ordet nordisk

3. Förmedla information om viinortema och stimulera ft)reningar, organisationer och

nåiringsliv till nätverk och besök.

Förslag Uddevalla
Stimulera ftireningar, organisationer och niiringsliv till nätverk och besök

Förslag'Ihisted
Formidle information om våinorterna och tages bort og der statres med stimulere

Thisted bakker op om dette - ligger i retningslinieme for vänortsmöteme

Förslag Loimaa

stryk början av punkt 3 [ ]

4. Stimulera till kulturutbyte.

5. Samarbeta med Föreningen Norden.

Åtgärder

l. Genomfora v?inortskonferens vartannat år.

2. Genomfåra ungdomsläger vartannat år i anknytning till konferens.
Unga ska involveras i planeringen av lägret. Vart annat år finns möjlighet att arrangera

ett forum tar kommunernas ungdomsråd eller motsvarande.

Förslag Uddevalla

Ändra "IJnga ska involveras" till "Unga kan involveras"



Svart text = original avtal
Grön text = Förslag från Uddevalla
Röd text = Förslag från Thisted
Blå text = Förslag från Loimaa

Mörkblå text = Föreningen Norden

3. Distribuera en lista över kommunernas ftireningar till alla kommuner

Förslag Uddevalla

Stryk punkt 3

Förslag Thisted

tages bort

Förslag Loimaa
stryk hela punkt 3 [Distribuera...]

4. Stödja kontakter mellan professionella och amatörer inom olika kul-
turuttryck.

Förslag Uddevalla
Stryk punkt 4.

Förslag Thisted
Mellan professionella og amatörer tages bort og kulturuttryck rndres til kulturprojekter

Förslag Loimaa

punkt 4 far gfuna stå skriven som den är, men ordet kulturutryck kan ersättas med ett
bättre ord

5. Möjliggöra möten får Föreningen Norden på viinortskonferenser.

6. Utbyta kunskap och erfarenheter om kommunernas centrumarbete.

Förslag Uddevalla

Utbyta kunskaper och erfarenheter om kommunernas arbete

Förslag Thisted

centrumarbete rendres til udvikling



Svart text = original avtal
Grön text = Förslag från Uddevalla
Röd text = Förslag från Thisted
Blå text = Förslag från Loimaa

Mörkblå text = Föreningen Norden

Förslag från Loimaa

ordet centrumarbete byts ut rnot utveckling

Organisation

1. Vart annat år hålls ett vänortsmöte.
a. Våinortsmötets huvudansvar är att utvärdera, följa upp och eventuella ändra

aktivitetsplan och riktlinjer. På vänortsmötet ska varje kommun orientera om nuläget

och eventuella förändringar inom den politiska och administrativa strukturen i
kommunen och informera om aktuella hiindelser eller utmaningar. skriftlig
information ska finnas med i möteshandlingarna.

Förslag Uddevalla

Vänortsmötets huvudansvar är att utvärdera, följa upp och eventuellt ändra

aktivitetsplan och riktlinjer. Resten flyttas över till riktlinjer

Förslag Thisted

dette afsnit flyttes fra af aftalen over i retningslinier

Förslag Loimaa

kan flyttas till Retningslinj er-dokumentet

b. Våirdkommunen är ansvarig ftir kallelse, dagordning, ordförande och

sekreterare.

c. Varje vänort har möjlighet att invitera Föreningen Norden till
vänortsmöten och vänortskonferenser.
d. Varje vänort besttimmer själv antalet deltagare och sammansättning i

deltagargruppen på vänortsmöten och vänortskonferenser. Politisk och

administrativ ledning ska vara representerade, antingen själv eller genom ersättare.

Förslag Uddevalla
Stryk "antingen själva eller genom ersättare"

Förslag Thisted
varje vänort bestämmer själv antalet. . ..eller genom ersättere



Svart text = original avtal
Grön text = Förslag från Uddevalla
Röd text = Förslag från Thisted
Blå text = Förslag från Loimaa
Mörkblå text = Föreningen Norden

Forslag : erstättere med de nodvendige befojelser.

Förslag Loimaa

stryk slutet av sista meningen t ]

2. Varje kommun utser en vänortssekreterare som är samordnare för arbetet i
den egna kommunen samt åir kontaktperson ftir övriga viinorter. sekreterarna
möts minst en gång per år.

3. Vänortssekreterarna har kontinuerligt kontakt med
varandra. sekreterama ftjrmedlar information till politisk ledning och
ftirvaltningarna i respektive kommun. De har gemensamt ansvar för att följa upp
beslut som fattats på vänortsmöten, samordna aktiviteter som ingår i
aktivitetsplanen samt administrera all kontaktinformation vänorterna emellan.
sekreteraren far den kommun som åir viird för nästkommande möte har ansvaret
ftjr samordningen av detta arbete.

Varje viinort åtar sig att se till att de delegater som representerar orten på
vänortsmötet har befogenhet att ftireträda kommunen inom ramama ftir detta avtal
samt inom ra:rirarna ftr gällande budget och under förutsäffning att kommunstyrelsen
godkänner eventuella nya ftirpliktelser.

Förslag från Uddevalla
Stryk punkten

Förslag från Thisted
Varje vänort. .. nya forpliktelser - hele afsnittet

Forslag : Tages bort, dukkes af Organisation lD

Förslagfrån Loimaa

det sista stycket raderas



Hei igjen - her er noen korte ord fra dagens mgte

Tilstede
fra Thisted:
fra Uddevalla
fra Skien:

Anette BjOrndal og Eva Sjalland
Stellan Hedendahl
Guro Honningdal og Ragnar Nilssen

Kort om koronasituasjonen i våre tre byer
Uddevalla: max 50 personer ved arrangementer, svert få arrangementer avholdes, heller ikke

idrettsarrangementer. @konomiske kompensasjonsordninger finnes, men slår ulikt ut for de ulike
grupper og områder.
Thisted: samme situasjon som i Uddevalla. Max 50 personer ved arrangementer, men inntil 200 ved

sittende arrangementer.
Skien: Max 200 personer ved arrangementer (også ved fotballkamper på den store Odd Stadion). For

Ovrig tilsvarende situasjon som i Uddevalla og Thisted.

Vennskapsbykonferansen i Loimaa juni 2021
Svert usikkert om det kan avholdes fysisk konferanse, i så fall i et mindre format / mindre grupper.
Hva med digitale alternativer? Det b6r avklares med Loimaa i host hva de tenker om dette. Men

viktig å gjennomfpre noe flisisk i en eller annen form, da de mellommenneskelige relasjonene

fremdeles er grunnmuren ivennskapsbysamarbeidet, som ellers kan smuldre opp i disse skiftende
tider.

SluttfOring av den nye vennskapsbyavtalen
Stellan fOlger opp det vi avtalte i vårt forrige Teams-m@te (15. juni); sammenfatter alle innspill og

kommentarer
o fra fjorårets vennskapsbymote i Loimaa (18. - 19. september),
r de etterfolgende innspillene fra vennskapsbykomiteene i Thisted og Uddevalla og

r felles-brevet fra Foreningen Norden i de tre byene) og sender ut ny versjon.

Viktig at ny avtale blir politisk behandlet og fornyet / signert som forutsatti 202t.

Ska nd i naviske fe I lesprosjekte r som kan styrke samarbeidet?
Forslag fra Thisted:

t. arrangere disitale moter mellom de ulike (forskjellige) fagområdene / institusjonene i alle tre
byene (musikkskolene, museene, kultur- og fritidskontorene etc.). Dette på bakgrunn av den

nyttige fagutvekslingen på kulturområdet mellom Thisted og Skien i november 2019 (iSkien),

og som skulle vart fulgt opp med tilsvarende samling ijuni i år i Thisted.

2. engasjere de unge til å lage digitale fortellinger med deres egne tanker om koronatida.
Fortellingene utveksles på felles plattformer. Hva med å starte med de unge som deltok på

siste ungdomsleir (i Mosfellsbar 2018)?

Videre kontakt

Ragnar blir pensjonist 1. oktober. Guro er kontaktperson inntil ny medarbeider er på plass

Hennes kontaktinformasjon er: guro.honninedal@skien.kommune.no, mobil +47 478
92287.

Det gjennomf6res nytt Teams-m@te primo november. Monika Antikainen er tilbake fra
studiepermisjonen da (?). Stellan innkaller til m6tet.

o

a
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PS 1:Vi har hatt disse mptepunktene tidligere i2O2O:

26. februar: fi7sisk sekretermOte mellom Thisted, Uddevalla og Skien i Thisted.
25. mars og 16. juni: Teams-sekretermoter mellom alle fem byene.

PS 2: Min kontaktadresse etter 30.9 er nilssenragnar@gmail.com - samme mobilnummer.

PS 3: Takk for et meget godt og langt samarbeid med både Thisted og Uddevalla! - og et sarlig
hyggelig personlig bekjentskap med Anette og Stellan (og hyggelig nytt bekjentskap med Evol). Lykke

til videre - håper vi sees igjen - takk for meg@

Vennlig hilsen

Ragnar Nilssen
spesialrådgiver
kulturkontoret
telefon 9130236t
www.skien.kommune.no


