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Foreningen Norden - søknad om støtte til Vennskapsbybesøk i 2019.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
I anledning Foreningen Nordens hundreårsmarkering i 2019, planlegger Halden lokallag et større
arrangement på Nordens Dag, hvor de blant annet ønsker en offisiell åpning av Nordens Park.
Parken ved siden av Tistasenteret fikk navnet Nordens Park etter vedtak i HSK 07.03.2018, og Nordens
Dag er markering av inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962.
Foreningen Norden har lørdag 23.mars 2019 planlagt offisiell åpning av Nordens Park, jubileumskonsert i
Brygga kultursal og nordisk gjestebud i Haldens Klub.
Til dette arrangementer er det blant annet invitert gjester fra kommunens tre vennskapsbyer; Skövde,
Ringsted og Sastamala ( tidligere Vammala.).
I tillegg er Halden invitert til vennskapsbybesøk i Sastamala i mai 2019.
Foreningen Norden søker om et tilskudd i 2019 på kr 50 000,- til begge disse arrangementene, og ønsker
at det opprettes en egen budsjettpost for vennskapsbysamarbeid fra og med 2019.
Mer informasjon om Foreningen Norden: https://www.norden.no/
Rådmannens innstilling:
1. Det innvilges kr 50 000,- til Foreningen Norden til gjennomføring av to
vennskapsbyarrangementer i 2019.
2. Foreningen Nordens ønske om at vennskapsbybesøk skal ha en egen post i kommunens
økonomiplan og budsjett utredes i forbindelse med økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen for
2020.

Saksutredning:
Bakgrunn
Foreningen Norden har siden 1919 vært pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen skaper møteplasser
og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og samfunnsforhold.
Foreningen Norden består av 70 lokallag, hvorav Halden er ett av dem. Totalt har foreningen 4500
medlemmer og Halden lokallag har 233 medlemmer.
Når det gjelder vennskapsbybesøk, har det tidligere vært kommunens ansvar. Fra og med 2013 er dette
arbeidet, i likhet med de andre vennskapsbyene, overført til Foreningen Norden.
Vedtak i Formannskapet 01.11.2012:
 Foreningen Norden overtar ansvaret for kontakt og samarbeid med Halden kommunes
vennskapsbyer
 Foreningen Norden gis et årlig tilskudd på kr 15 000, Det gis bidrag til besøk og arrangementer knyttet til vennskapsbybesøk etter søknad.
 Søknad om støtte til vennskapsbybesøk 6. til 9. juli 2013 imøtekommes med kr 70 000,- etter
avlagt regnskap for arrangementet. Tilskuddet dekkes over Formannskapets konto.
Det årlige tilskuddet på kr 15 000,- for 2018 er utbetalt og belastet kulturbudsjettet.
Foreningens ønske om at vennskapsbybesøk skal ha en egen post i kommunens økonomiplan og budsjett,
utredes i forbindelse med økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen for 2020.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

x

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:

Økonomiske forhold.
Utgifter ved å arrangere og å delta på vennskapsbybesøk vil beløpe seg til ca kr 50 000,- i 2019
tillegg til den årlige støtten på kr 15 000,-.
Annet.
Foreningen Norden er en nordisk kulturbærer og gjennomføring av vennskapsbybesøk er viktig sett i
forhold til et folkelig nordisk samhold, utveksling av nordisk kultur og samtaler om samfunnsrelaterte
spørsmål.
Løsningsalternativer:
1. Det innvilges kr 50 000,- til Foreningen Norden for å gjennomføre to vennskapsbyarrangementer i
2019. Søknadsbeløpet dekkes innenfor enhet kultur sine rammer.
Årlige driftstilskudd på kr 15 000,- er budsjettert og utbetales.
Foreningen Nordens ønske om at vennskapsbybesøk skal ha en egen post i kommunens økonomiplan
og budsjett, utredes i forbindelse med økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen for 2020.
2. Foreningen Nordens søknad om økonomisk støtte på kr 50 000,- til å gjennomføre to
vennskapsbyarrangementer i 2019 avslås.

Foreningen Nordens ønske om at vennskapsbybesøk skal ha en egen post i kommunens økonomiplan
og budsjett, utredes i forbindelse med økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen for 2020.
Konklusjon
Rådmannen foreslår at det innvilges støtte til Foreningen Nordens vennskapsbybesøk.
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