Trondheim kommune

Saksframlegg
SØKNAD OM STØTTE TIL BESØK AV FOTBALLAG FRA PETACH-TIKVA UNDER
SKANDIA CUP
Arkivsaksnr.: 11/7577
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger kr 75 000 til vennskapsforeningen Petach-Tikva – Trondheim til delvis dekking av
utgifter i forbindelse med deltakelse av fotballag til Skandia Cup. Da det er stor avstand mellom omsøkt
beløp og faktiske utgifter, forutsettes det at arrangementet gjennomføres. Ordføreren er imidlertid innstilt på
å foreslå et tilsvarende beløp neste år dersom tiltaket må utsettes.
Beløpet dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1.802000.47000.100000.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Vennskapsforeningen Petach-Tikva – Trondheim søker om støtte til besøk av fotballag fra Petach-Tikva til
Skandia Cup i Trondheim 27. juni til 2. juli 2011.
Fakta
Vennskapsbyavtalen med Petach-Tikva ble opprettet i 1975. Avtalen ble revitalisert i 2005 i forbindelse
med offisielt besøk i Midt-Østen. Vennskapsforeningen Petach-Tikva – Trondheim ble opprettet som lokal
venneforening, og har hatt Trondheim kommune som primær samarbeidspartner og mottar årlig driftsstøtte
for ordførerens konto til denne type formål.
Et fotballag fra Petach-Tikva deltok under Skandia Cup i 2005 og i 2009. Relasjonen til Petach-Tikva
omfatter også ungdoms- og kultursamarbeid. Trondheim kommunale musikkskole og Ungdommens
bystyre har ved flere anledninger deltatt i anledning arrangementer i Petach-Tikva. Likeså har ungdommer
fra Petach-Tikva deltatt bl.a. under Olavsfestdagene i Trondheim.
Grunnlag for søknaden
Leder i vennskapsforeningen var i Israel i desember 2010 og hadde da møte med ledere fra fotballklubben
Hapoel Petach Tikva. De ønsket å komme til Trondheim med et jentelag og et guttelag i 2011. Det søkes
om totalt kr 342.000 som skal dekke følgende utgifter:
Reise (40 personer à kr 6000) =
kr 240 000
Deltakeravgift ( 30 personer à kr 1900) =
kr 62 000
Oppholdsutgifter kr
kr 40 000
Søkeren håper Trondheim kommune kan bidra så mye som mulig av totalsummen.
Det har administrativt vært rettet kontakt mot bl.a. Norges Fotballforbund med tanke på å undersøke
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mulighetene for bidrag. Så langt har det ikke fremkommet opplysninger som tilsier at Fotballforbundet kan
være med å dekke utgifter til slik deltakelse. Ved en tidligere anledning ble det på initiativ fra ordføreren gitt
midler fra NORAD i tillegg til bevilgning fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Denne muligheten er
heller ikke lenger til stede da bevilgningen ble betraktet som ekstraordinær.
Trondheim kommunes budsjett inneholder en vennskapsbykonto. Vennskapsforeningen Trondheim –
Petach-Tikva har så langt i år fått innvilget kr 43 000 til dekning av kostnader i forbindelse med en
gjenvisitt for unge musikere fra Trondheim (sak 10/38965). Posten er totalt på kr 90 000. Det gjenstår kr
47 000 til fordeling på denne posten som kan tilfalle andre søkere.
Dersom Trondheim kommune skal være eneste kilde til slike prosjekter, så strekker midlene som er avsatt
til vennskapsbyformål ikke til. Det må derfor arbeides for å få til andre ordninger hvor man kan søke
tilleggsfinansiering bl.a. gjennom Norges fotballforbund.
Konklusjon
Ordføreren deler vennskapsforeningen Petach-Tikva – Trondheims oppfatning om at deltakelse i
fotballturneringen Skandia Cup er et prisverdig og godt tiltak innenfor arbeidet med vennskapsbyavtalen.
Imidlertid er det bekymringsfullt at det meste av utgiftene søkes dekket av Trondheim kommune. Det må
derfor fra foreningen – og gjerne i samarbeid med administrasjonen i Trondheim kommune, arbeides med
mulighetene for å få til en bredere finansieringsplattform.
Ut fra det gode formålet og vennskapsbyforholdet mellom Trondheim og Petach-Tikva innstiller ordføreren
på at
Kr 75 000,Bevilges fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Da det er stor avstand mellom omsøkt beløp og
faktiske utgifter, forutsettes det at arrangementet gjennomføres. Ordføreren er imidlertid innstilt på å foreslå
et tilsvarende beløp neste år dersom tiltaket må utsettes.

Trondheim, 09.05.2011

Rita Ottervik
ordfører

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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